
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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https://books.google.nl/books?id=bkYYMClOCSgC&hl=nl
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Cortbegrijp vanden inhout des Boeckx --

1. Den Op-ganck des Berghs Carmeli, beſtaende int

dry Boecken.

z. Den Donckeren Nacht der Ziele, beſtaende in twee

Boecken. -- / - - - - - - -

3. De Levende Vlamme der Liefde. "

4. De Gheeſtelijcke Gheſanghen tuſſchen de Geeſtelijc

ke Bruydt, ende Bruydegom.

5. De Geeſtelijcke Waerſchouwingen , ende Senten

tien, met eenighe Geeſtelijcke Brieven.
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Aenden Salighen Vader

JOANNES VANDEN CRUYSSE,

e-Aldereclaerſte licht, ende glans van het Konincke

rijck van Spaignien, verheven Leeraerder vere

hole Godts geleertheyt, voornaemſten Medeehele

per vande Seraphinſche Moeder Thereſia van

## inde Herſtellinghe van d'Order der Alder

. Maghet Maria des Berghs Carmeli, eerſten

Vader der ſelve Herſtellinghe.

: Alder-ſalichſten V A DE R,

EN fict ghemeynelijck, dat de ghene, die eenighe

voorname Wercken in't licht ſoecken te brenghen,

hare ooghen datelijckſlaen op eenighe weerdige, ende

S verheve Perſoonen, aen wie ſy hunne wercken op

* draghen, op dat-ſe onder hunne beſcherminghe inſt

licht ſouden moghen komen. Het ſelven heb ick van ghelijcken

willen doen , maer onder wiens beſcherminghe ſalick dit Werck,

het welckick met eenenſooſwaren arbeyt heb trachten te verduyt

ſchen, laten uyt-gaen? Alles wel bedacht hebbende, ſoo zyt ghy

my datelijck te voorſchynghekomen, ô alder minnelijckſten Va

der, dat ick aen U mijnen arbeydt ſoude op-draghen, op dat alſoo

de ſalighe wateren der Wysheyt, die hier in beſloten zijn, tot U,

als tot haren oorſpronck, ſouden weder-keeren, die eertydtsuyt U

verlicht Verſtandt ghevlocyt zijn over gheheel het Rijck van Spag

nien, tot trooſt, ende verlichtinghe van vele zielen, ende nu we

: - - f , derom
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derom ſouden vloeyen, ende onſe Nederlanden met hare ſalighe

Leeringhen beſproeyen, en bedauwen. -

Maerick belyde dat et eene groote vermetentheyt van my is, dat

ick heb derven ondernemen van deſe U-E. verhole Wercken, die

Ghy uyt eenen puren Geeſt Godts gheſchreven hebt, over-teaſetten

in onſe Nederlandtſche tale, ter oorſaken dat-ſe handelen van d'al

der-innichſte, ende van d'alder-geeſtelijckſte ſaken, om de welcke

wel uyt te drucken, my de woorden in't vlaemſch ontbreken, ende

ghemerckt dat et ſoo geeſtelijcke ſaken zijn, die Ghy hier ſoo ver

heventlijck hebt ghehandelt, ende den Sin verre te boven gaen,ſoo

ist dat men van die, als handelende van het innichſte des Geeſts,

niet ghevoeghlijcken kan handelen, tenzy dat men vanden ſelven

# Godts oock voorkomen is (ghelijck Ghygheweeſt zyt) en

de gheploghen heeft, het ghene, dat men gaet handelen, 't welck

ick in my ſelvenſeer weynich ghevoele, maerghemerckt dat Godt

my den yver ghegeven heeft (ſoo my dunckt) om deſen arbeydt

t'ondernemen, ſoo heb ick gheoordeelt dat'et beter is, dat ick die,

naer mijn cranck vermeghen, eenichſints ſoude trachten over-te

ſetten, als die gheheel daer te laten, tot trooſt van vele zielen, de

welcke ick wete daer naer zijn verlanghende, ter oorſaken dat ſy in

den wegh des Ghebedts geenen voort gat.ck en doen, by foute van

beſtieringhe ( want het is eere konſte der konſten de beſtieringhe der

zielen ) oft wel, om dat-ſe niet en weten, hoe dat ſe moeten voort

gaen, ende haer ſelven beſtieren, het welck Ghy in deſe Wercken

ſeer claer hebt voor-ghe ſtelt : want inden eerſten Boeck van den

Op ganck des Berghs Carmeli, beſtiert Ghy de beginnende zielen

in't cort, maer met crachtigheredenen door den wegh der verſter

vinghe, die ſuyverende, ende ontblootende van het gheheel ſinne

lijck deel , op dat-ſe hier dooreenichſints bereyt ſouden worden om

de vereeninghe der liefde metGodt te moghenbekomen: inde twee

naervolghende Boecken ontbloot Ghy de voort-gaende zielen van

alle natuerlijcke ende boven-natuerlijcke Kenniſſen, ende Begry

pinghen,die leydende door de dry Goddelijcke Deughden,te weten,

door het Ghtloove, doorde Hope, ende door de Liefde, als zijnde

den naeſten, den bequaemſten, endeden eenichſten middel om

alſoo de oprechte vereeninghe der Liefde met Godt te moghen be

komen. De

'



O p - DR ACHT.

De ziele dan alſoo ontbloot, onthecht, ende oprechtelijck verº -

nieticht zijnde in al het ghene dat het natuerlijck, ende oock het

boven-natuerlijck, het ſinnelijck, ende het geeſtelijckaen-gaet,ſoo

ſtelt Ghy die in den Donckeren Nacht, den welcken niet anders en is,

als eene beroovinghe der ziele van alle licht, het welck ſy door ee

nighen Sin ſoude konnen bevatten, den welcken, al-hoe-wel dat

hyaen haerſoo ſchroomelijck, ende vervaerlijck is , ſoo wandelt

ſy evenwel in't Duyſter ſeer gheruſtelijck, zijnde bevrydt, ende be

# voor alle liſten, en laghen des duyvels, ende door de pyn

lijckheden, ancxten, benautheden, quellinghen, ende perſſin

hen, die ſy in deſen Nacht komen te lyden, worden ſy ſoodanich «

jck in haer ſelven vereotmoedicht, vernieticht, ende gheſuyvert,

dat ſy als-dan bereydt, ende bequaem zijn om die minnelijcke ver

eeninghe met haren Bruydeghom te ghenieten : want dien ſchoo

nen hemelſchen dagheraet begint ſich te vertoonen, waer maer be

gint op-te-komen die claer-blinckende Sonne der Rechtveerdicheyt,

die haer verlicht, ende beſtraelt, ende allenskens come ſy die zie

lenſoodanichlijck te door ſchynen, dat ſy gheheel in God: door

de liefde overvormt worden, ſoo dat-ſe als-dan meet Goddelijck,

als menſchelijck zijn, levende nu niet meer door haer leven, maer

door haren Beminden, met den welcken zy innichlijck vereenicht

zijn, ende om-helſen hem, ghelijck haren Broeder.

Hier is't dat de# kleederen, ende hare geuren der

wonderlijcke deughden Godts, den glans van't gout der Liefde,

de glinſteren der koſtelijckegheſteenten vande boven-natuerlijcke

kenniſſen, ende het aenſicht des Beminden, vol van gratien, de

Koninginnezieledoor-ſchynen, ende bekleeden, inder-voeghen,

dat ſy, overvormt zijnde inde deughden vanden hemelſchen Ko

ninck, ſiet, dat-ſe nu eene Koninginnegheworden is, ende alſoo

magh men met der waerheytſegghen : De koninginne heeft gheſtaen

aen u rechte ſyde in vergulde kleederen, al om behanghen met menigherhande

tieraet. Het welck Ghy, ó alder-verlichſten Vader, ſeer verhevent

lijck leert in den Boeck vande Levende Vlamme der Liefde, ende inde

Geeſtelijcké Gheſanghen. Waer uyt claerlijck blijckt, dat Ghy deſe

Boecken niet geſchreven en hebt door eene menſchelijcke wysheyt,

maer door den Geeſt Godts verlicht zijnde, het welck ick door de

- - f 2 getuy
p
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ghetuygheniſſe van veel verlichte perſoonen ſoude konnen betoo

nen, maer ſal my hier te vreden houden met twee Lof-ſchriften

# van twee voorname Mannen. d'Eerſte vanden Cardinael de Torres,

##re ende vanden Cardinael Joannes Bapt. Detti, de welcke van Uwe

lat. ad Boecken in deſer voeghen ſchryven : De Boecken vande verhole

c#. Godts-gheleertheyt, vervult met hemelſche Vysheyt, heeft hy

#metſooverheven, ende wonderlijcken ſtylbeſchreven, dat ſe al

# te-mael oordeelen, die-ſe leſen, dat ſoodanighe leeringhe aen hem

#van Godtgheopenbaert is gheweeſt , ende die niet bekomen en

miſſer, heeft doorſyn eyghen vernuftheyt. Het leſen van deſe Boecken

#wortſeer profytichgbeacht om de valſche veropenbaringhen te on

al ca- derſcheyden vande waerachtighe : overſulex worden ſy verghe

#"# leken vandeghene, dieſelsſen, met de leeringhe vanden Heyli

3oana ghen Dionyſius.

Cruce. Het tweede Lof-ſchrift is van den Eerw. Pater Joannes de Vicuña,

Rector van't Collegie der Societeyt J E s u binnen Ubeden, den

gaan de welcken alſoo ſpreeckt : Ick hebbe alle de Schriften van den Salighë "

Vicuna Vader Ioannes van den Cruyſſe verſcheyde reyſen gheleſen, ende

# my dunckt dat de leeringhe, die daarin begrepen is, eene verhole

#ra: Godts-gheleertheyt is, vol van hemelſche Wysheyt : ende ſy be

##N toonen dat verheve, ende uytnemende licht, waer medefijne Ziele

# hegaeſt was,ende hoedanichlijck hy daer door met Godt vereenicht

as.Ma was, want de ſaken, die Hy daer in ontdeckt, betonnen dat claer

## lijck : ende veel Schryvers gheleſen hebbende, die vande verhole

34. n. Godts-gheleertheyt handelen,ſoo en dunckt my niet dat ick eeni

7 ghe leeringhe ontmoet hebbe, die meer vaſticheyt, ende meer ver

heven is, als de ghene, die den voornoemden S Vader gheſchreven

heeft. En de ick wete, dat de ghene, die-ſe leſen, een groot licht

inden wegh des Geeſts in hunne zielen ghe voelen. Ende ick, al

hoewel dat ick luttel voort ganckghedien hebbe, belyde van my

ſelven, dat ick fulckx ghevoele, als ickſe leſe, ende ickgevoe

de oeck in my ſelven cenegroote ontſtekentheyt, die my inde#
- - er 04/f
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Godts voedt , ende voor ſoodanighe achte ick-je , ende met die

trachte ick my te vervoorderen, ende van ghelijcken oock andere

zielen, met de welcke ick handele, ende dit is de reden waerom

dat ick-ſe heb doen over ſetten. - -

Seer ſchoone woorden voorwaer, die tot lof van U. E. Boecken

van ſoo weerdighe Mannen zijn uyt-gheſproken, maer wat wonder'

dat ſoo wyſe Maanen U-E. Wysheyt ſoodanichlijck verheffen,ghe

merckt dat-ſe U eerder van Godt zijn in gheſtort, als dat Ghy-ſe

door de menſchelijcke vernuftheyt bekomen ſoudt hebben ? Hier

uyt ſpruyt die verborghe Cracht, de welcke in U-E. Boecken beſlo

ten light, waar door de zielen, die ſe met aendachticheyt leſen,

inwendichlijck wordenghetrocken tot de oefeninge der deughden,'

Hare herten worden verandert, ende haren Wille wort afgetroc

ken van alle ſinnelijcke affectien, ende worden tot Godt, ende tot

Hemelſche ſaken verheven. Voorwaer U E. Leeringhe is eene He

melſche, jae eene Goddelijcke Leeringhe, die de menſchen He

melſch, ende Goddelijck maeckt. Hoe vele Zielen en zijn door

U E. Schriften niet verandert gheweeſtvan Leven ! Hce veele en

zijnder niet, die daer door gheraeckt ſijn tot de opperſte volmaect

heyt ! Voorwaer daer en is niemant, die U E. Boecken leeft, of

hy wort inwendigh vermaent tot eene beterniſſe van leven, ende

wort inwendigh ontſteken door de Liefde tot een volmaeckter Le

ven. Het ghene my verweckt heeft oin deſe Wercken over te ſetten,

ende a en 5, die op te draeghen, op dat ick voor gheenen on

danckbarighen Sone ghehouden worde, het welck ſoude weſen,

waer't dat ick mijnen aerbeyt niet aen ty, maer aen iemant anders

toe-eyghenden, daerick aer. U menighvuldelijck ben verbonden.

Ontfanght dan, ó Alder: heylighſten Vader, deſen mijnen aer

beyt, den welcken ick aen Ü'uytganſch mijnder herten, uyt ge

heel mijne Ziele, ende uyt alle mijne crachten Op draghe , ende

Toe-eyghene. 'Tis meer als reden dat ick-ſe tot U beſtiere, als tot

haren natuerlijcken Center, waer in ſy geruſtelijck ſoude moghen

ruſten. Ghy zyt den oorſpronck van onfe doorluchtighe Herſtel

# , inde welcke Ghy U E. Geeſt geplant hebt van 'tbeginſel :

win sieren als tºerist, inhearing kºn E:
gne
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gheoefent, ende alſoo hebtGhyaen ons UE Geeſt achter ghe

aten, op dat wydienſouden naer volghen, ende in ons leven uyt

drucken,

VVel-aen dan, 6 Alder-zalighſten Vader, wilt dit werck met

goedertiere ooghen aenſchouwen, ende onder UE. beſchermin

# namen, ende voor eene vergeldinge en vraghe van U niet an

ers, dan dat 1ck deelachtigh magh worden van U E. dobbelen

Geeſt, te weten van UE. Verſtervinghe, ende van U Ghebedt,

ende alſooU E. voetſtappen naer volghen, dat ick voortaen een

leven maghlyden, het welckghelijckformigh zyaen het Uwe, op

dat ick door denwegh der Verſtervinghe, ende der oefeninghe

van de Deughden, die in U Leven ſoo wonderlijck hebben uyt

geſchenen, eyndelijckoock deelachtigh magh worden van U E:

Glorie, het welckick door U E. goedertierentheyt ende verdien

ſten betrouwe te becomen tot# Eere, ende Glorie Godts.

- - ni

nooi in - - H .

-

Alder-Salighſten Vader

- - - - -

UE. minſten , ende gehoorſamen

Dienaer, ende Jone F. Servatius

vanden H. Petrus Carm. Diſc.
en l onweerdich.

* II a

it iſ in
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Vandeſeer vermaerde Univerſiteyt van Complute,

- Y hebben de Boecken, van den Eerw, P. F. Jo ANNEs vanDEN

CR U Y CE, eerſten Carmeliet Diſcals, ghemaeckt, overſien, de

welcke den uytmuntenden Heere Rector , ende het Conclave van deſe

wyt beroemde Schole van Compluten, door't verſoeck vanden Eerweer

dichſten Pater Generael van d'Orden der Carmeliten Diſcalſen, aen ons

ghegeven heeft t'onderſoeckeu , de welcke wy oock met alle neerſticheyt

ende ſorghvuldicheyt gheleſen hebben, ende inde ſelve en hebben wy

alleenelijck niet ghevonden dat teghen-ſtrydende is aen ons H. Catho

lijck Gheloove, aende goede manieren, ofte leeringhen der H. H. Vade

ren, maer in teghendeel hebben gheoordeelt dat de Leeringhen in die

begrepen ten uytterſten profytich , ende goet zijn tot beſtieringhe der

eeſtelijcke zielen, ende om het bedrogh t'onderſcheyden, aen het welck

y ſomtydts onderworpen zijn, als ſy de Viſioenen, ofte Veropenbarin

ghen te ſeer achten, door de welcke ſy niet alleenlijck aen hun ſelven,

maer oockaen andere ſchadelijck zijn. Teghen welck quaedt oordeelen

wy de leeringen van deſe Boecken een alderacrachtichſte teghen-fenijn te

weſen, ende voorwaer ſoo wie de ſelve met behoorelijcke aendachtic

heyt ſal over-leſen hebben, ſal bevinden dat ſe door eene beſondere gave

vanden gheeſt Godts vanden Autheur# , die deſe materie

ſeer diep-grondich , ende ſcherpſinnichlijck verhandelt heeft, de ghetuy

geniſſen der H. Schrifture ten propoſte ſeer wel uyt-leggende : overſulckx

om die voorgheſeyde redenen,namentlijck om dat deſe leeringhe ſooſe

ker is, ende bequaem voor alle geeſtelijcke Leydts-mannen, de welcke

ſyaltyts voor ooghen behoorden te hebben, oordeelen wy een-paerlijck

dat-ſé moghen ghedruckt worden. In teecken der waerheyt hebben wy.

dit met ons eyghen handt-teecken, ende namen onderteeckent- -

- - - COMPLUTEN den 16. Mey 1612

Dodoor Martinus de Sauregui Dottoor Andreas Merino.

Reſtoor. M. F. Laurentius Gutierez.

Fr. Joannes Gonzaler. " M. F. Petrus de Oviedo. ---- --

Hebben onderteeckent den Heere Rector, ende D. D. der H. Theologie?

Aloo is't. Ludovicus de Serna Not. ende Secret,

AP P ROB ATIE.

Vanden uytmuntenden Dodoor Ludovicus Monteſinos eerſten Profeſſeur dat

Theologie inde wyt-beroomde Univerſiteyt van Compluten, ende Deken dººr
Faculteyt. t • •

M Et eene beſondere neerſticheyt heb ick door-leſen de Wercken van

- 4

den Venerabelen Pater, ende Myſtiecken Doctoor F. Jo AN NEs

- * * * * * * - - - - - - - - - - - vANDEN
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VAN DEN CRUY ce, eerſten Carmeliet Diſcals, op't verſoeck vanden

eerweerdichſten P. F. Joſephus van Jeſus Generael, ende het gheheel

Orden der Carmeliten Diſcalcen, inde welcke ick niet gevonden hebbe

teghen-ſtrydich aen het H. Roomſch Catholijck Gheloove, goede ſeden,

ende aende leeringhen der H. H. Vaderen; maer integhen deels al het

ghene in deſe Boeckenbegrepen is, oordeeleick ſeer ghelijck-formich te

zijn aen de leeringhe der Heylighen, die van de materie desgheeſts ghe

handelt hebben,ende in deſe onſe eeuwe ſeer profytich voor de ghene,

die begeerich zijn om tot de volmaecktheyt te gheraken : want den Au

theuriſeertin deſe Boecken, hoe de ziele moet wandelen door eene inwen

dighe ontblootentheyt, ende armoede desgheeſts, om te komen tot ſoo

danighe volkome vereeninghe met Godt, als er in dit leven kan bekomen

worden door d'oefeninghe des Ghebedts, ſteunende alleenlijck op het

ſuyver, ende levende Gheloove. Hy geeft daer-en-boven oock eene ma

niere om ſy ſelven wyſelijck, ende voorſichtelijck te draghen inde viſioe

nen, ende veropenbarighen, op dat niemant daer inſoude konnen bedro

ghen te worden. Aen de geeſtelijcke Leydts-mans geeft hy oock eenen

middel om de zielen ſoodanichlijck te moghen beſtieren, dat ſy Godts

werckinghen in die niet en ſouden komen te beletten, ofte verſtooren,

Ende voorwaer al dit 't ſamen overweeght, betoont hy claerlijckſijnen

beſonderen gheeſt ,ende licht waer mede hy begaeft was. ſoo dat hy alles

door een beſonderin geven Godtsghemaeckt heeft, eens deels op dat hy

eene materie ſoo delicaetſoude verclaren, anders deels omdat hy de ghe

tuygeniſſen der H. Schrifture tot ſijn voornemen ſeer ghevoeghelijck ſoue

de ghebruycken. Waerom oordeeleick dit Werck weerdicht te zijn om

ghedruckt te moghen worden, op dat de zielen, die tot hetghebedt ghes

neghen zijn, die## ghebruycken, ende van gelijcken oock de geeſte

lijcke Leydts-mans daer door verlicht, ende vervoordert ſouden weſen,

oo oordeeleick naer mijn beſt goet duncken. -

Ghegeven binnen COMPLUTEN den 11. November 1618,

* Doſtoor Ludovicus Monteſinor.
| | | | |

AP PROBAT IE. -

Vandenſeer Eerw.ghepreſenteerden Pater F. Thomas Daoiz der Orden van

de Eertv. PP. Predick-Heeren, Lees meeſter der H. Godtheyt in't Convent van

S.Thomas binnen Madrit, ende Qualifcateur vande H. generale Inquiſitie.

D Oor het bevel van U. E. Hoogheyt heb ick overfien de geeſtelijcke

Wercken , de welcke de ziele beſtieren tot eene volmaeckte veree

ninge met Godt, gemaeckt vanden Eerw. P. F. Jo AN N E sv A N DEN

CR ux c E , eerſten Diſcals, ende Vader der Herſtelinghe van't Orden

des Alder-heylighſte Maghet MARIA des Berghs Carmeli, de welcke,

naer dat ick ſe met eene beſondere neerſticheyt over-leſen had",3#
- - CDDe
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hebbe de ſelve bevonden niet alleenlijck Godtvruchtich , ende ghelijck:

formich aen't Catholijck Gheloove te weſen, maer oordeele die oock te

weſen als zijnde vande ghewichtighſte, gheleertſte , ende profytichſte

wercken, de welcke tot noch toe in 't licht ghebrocht zijn, om de zielen

te beſtieren tot eene volmaeckte vereeninghe met Godt, inde welcke met

eene uytterſte vernuftheyt, ende verheve maniere voor-gheſtelt wort hoe

men de ſinnelijcke, ende geeſtelijcke Crachten der ziele moet ſuyveren,

ende vernietighen, daer-en-boven oock voor-ſtellende de middelen om

tot de Goddelijcke vereeninghe, ende volmaeckte beſchouwinghe te mo

# gheraken, ende te bekomen. Maer nu om dat deſe leeringhe ver

even, ende onghemeyn is, ſoo heeft ſy eenighe manieren van ſpreken,

inde welcke den Leſerſoude konnen haperen. Maer uyt het vervolgh de

ſer leeringe, kan men beſpeuren dat ſy gelijck-formich is,ende over-een

komt met d'uyt-legginghe der# Phraſen, inder-voeghen, dat'et

eene Heylighe, ende Catholijcke leeringhe is, ende oock ſeer wel over

# ſchynt te weſen met de Scholaſticke Theologie: de welcke

op dat ſy in't licht ſouden komen, ende alſoo den Godtvruchtighenyver

vandenſeer Eerw. P. Jo AN NEs uyt-ghewrocht ſoude worden, die hy:

in deſe ſyne Boecken achter-ghelaten heeft , ende op dat uyt de leeringhe

der ſelve alle gheloovighe profyt ſouden moghen trecken, ben van ghe

voelen dat U-E. Hoogheyt verbonden is te# , dat de voorſeyde

Wercken ghedruckt ſouden worden. Den 2.## I61 8.

. THOMAS DAOIZ.

A P PR O BAT IE

Vanden ſeer Eerw. P. M. F.F. Didacus de Campo uyt d'Orden vanden Hey

lighen Auguſtinus, Qualificateur van de Generale Inquiſitie, ende Onder

Joecker der Boecken in't Aerts-Biſdom van Toledo.

U Yt het bevel vanden Heere Joannes de Velaſco en Azevedo Vicaris

Generael in dit Konincklijck Hof, heb ick overſien de Gheſanghen

tuſſchen onſen Heere J Es u s CH R 1 sr u s,ende de ziele, door de welc

ke den Godtvruchtighen P. F. Joannes vanden Cruyſſe, door ſijnen yeveria

ghen geeſt, in onſe herten heeft ſoecken te ſtorten, ende in-te-printen

eene ghemeynſaemheyt met Godt : een werck voorwaer weerdich ſulck

eenen Man, het welck ghenoeghſaem is, om de verkoude ſlappicheyt van

onſe eeuwe t'ontſteken. Ghegeven binnen Madrid in ons Clooſter vanden

H. Philippus den 21, December 1618.

F, DIDACUS DE CAMPO.

* * * * *

ff ... AppRo:
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Vanden ſeer Eerw. P. M. F. Franciſcus de Araujo van d'Orden dr Predick

Heeren, beſtierder vanden eerſten Stoel der H. Godtheyt inde wyt beroem

de Univerſiteyt van Salamanca.

I Ck hebbe over-leſen de geeſtelijcke Wercken gemaeckt vanden Eerw.

P. F. Goannes vanden Cruyce eerſten Carmeliet Diſcals, inde welcke

ick niet en vinde, het welck is teghen-ſtrydende aen't Gheloove, aen de

Scholaſtycke Theologie, ende aende Leeringhen der H. H. Vaderen, jae

ſeer verre is'et van daer dat ſy ſouden toe-ſtemmen aen eenighe leeringhen

der Ketteren, die men Verlichte noemt, al hoe-wel datter ſommige van

ghevoelen zijn, dat ſy luttel verſchillen vande leeringhen der Ketteren,

uyt oorſake om dat ſy om hunne weynighe ondervindinghe, de termynen,

figuren, ende maniere van ſpreken vande Myſtiecke Theologie ſoo wel

niet en verſtaen. Maerten is niet te verwonderen, is't dat alle menſchen

deſe leeringhen niet en bevatten, ghemerckt dat deſe Myſticke Theologie

eene heymelijcke, ende verborghe Wysheyt is, ghelijck hy ſelver leert

inden tweeden Boeck vanden Op-ganck des Berghs Carmeliaen't Achſte

Capittel , ende hierom en is'et niet geoorloft de ſelve te verworpen. En

de ghelijckerwys d'onwetende, ende dieet niet weerdich en zijn, het

verholen myſterie der waerheyt, die inde Parabolen, ofte ghelijckeniſſen

der H. Schrifture begrepen zijn, niet en konnen achterhalen, ſoo en moe

ten ſy die daerom als onprofytighe, ende teghen de waerheyt ſtrydende

niet verworpen , ghelijck den H. Thomas leert p. 1. c. 1. ar. 9. ad 2. ſega

ende : Oock de verholentheyt der figuren is profytich tot d'oeffeninghe der Stu

enten, ende teghen de beſchimpinghen der onghcloovighe, vande welcke den
H. Mattheus ſeght , en# is, aende honden niet# , de

welcke Salomon Prov. 25. met recht ghenoemt heeft te zijn gulde Appe

len in ſilvere traillen naer d'uyt-legginghe van Galatinus : want ghelijck

het gout in die maergheſien en wort door de begeerte, alſoo oock in die

Parabolen ofte figuren wort den echten ſin nauwelijckx onderkent : het

welck oock van ghelijcken gheſchiet in die myſterieuſe ſpreuken,ten waer

dat men wilde ſegghen , dat-ſe aende wel gheoeffende Godts-gheleerde

wel ſmaken, welckers Sholaſticke Theologie en moet de Myſticke leerin

ghe deſer Boecken niet contrarie houden, ten waer dat ſy de waerheyt in

de ghelijckeniſſe wilden veroordeelen, ende het gout in ſilvere traillen be

ſlaghen verachten, ofte eenen af-keer wilden hebben van het Hemelſch

Manna, om dat'et eene ſpyſe is van weynighe eenſame zielen, gheſchey

den uyt het Egypten van deſe werelt. Ende ghelijck men aen deſe onbe

tamelijckheden niet en magh toe-ſtemmen, veel minder magh men ver

worpen de voorſeyde figuren, ende maniere van ſpreken vande Myſticke

Theologie, de welcke den Autheur met eenen beſonderen geeſt, ende ge

leertheyt in deſe Boecken ghebruyckt met profyt van vele: Soo ghevoele

ick Salvo &c Ghegeven in ons Collegie van S. Thomas binnen. Madrid

22 July 1623. - - - M. F, FRANCISCUS ARAUJO.
e

•-'-
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Vanden Eetto. P. F. Joannes Pontius van Leon, Leer-meeſter vande TheoloS

gie, tºt de H. Ordere der Eerw. PP. Minimen, conſulteur, ende Qualifi

cateurinden Raedt des Coninckx vande opperſteende generale Inquiſitie.

Qor't bevel van U-E. Hoogheyt, heb ick overſien de geeſtelijcke

Wercken, uyt ghegeven vanden Heylighen, ende Myſticken Lee

raer P. #3oannes van den Cruyce , eerſten Carmeliet Diſcals vande door

luchtichſte Religie des Alder-ſalichſte Maghet MARIA des Berghs Car

meli, ende hebbe te ſamen overſien het cort begrypſijns Levens, ènde de

In-leydinghe tot de ſelve Wercken door den Eerw. P. F. Hieronymus vana
den H.30 eph, eenen aldereweerdichſten Hiſtorie-ſchryver der ſelve Or

den, ghemaeckt, van wiens alder-floriſſantſte Reformatie ſchynt den

H. Ambroſius uytdruckelijckgheſchreven te hebben, ſeggende : Ö Here- S

ditas eerte pretioſa, in qua plus relinquitur, quan habetur, plus conſequitur S. Anal,
4ut accipit, quam poſſideat, qui largitur; prettoſa plane hacreditas , qua dum Serm.

a Patre transfertur ad ſilium, meritorum quodam fenore duplicatur.# al- 83,

der-doorluchtichſte Kinderen dan, die den H. EL 1 AM voor hunnen Va

derbelyden, bekennen oock deſen Myſticken Leeraer F. Goannes vanden

Cruyce voor den Her-ſtelder van hunne onderhoudinghe, den welcken om

ſyne over-treffelijcke Schriften met recht en reden den naem van eenen

uytmuntenden Leeraer vande MyſtickeTheologie heeft bekomen: vande S. Am5

welcke den H. Ambroſius ſchryft aldus: Epiſt. dedicatoria in Apologia Da- Ep. de

vidis : Nemo loqui poteſt, niſi qui Scripturas omnes penitus excuſerit , imbie dicat.

berit 2 concoxerst, tantoque uſu, contexerit, ut in naturam abuiſje videatur. in Apot.

ghelijck oockgheſeyt heeft den H. Anaſtaſius## 78. uyt-leg- David.

gende het 13. Capittel vanden H. Marcus, ſegghende dat den ghenen die

tot profyt van fijnen even-naeſten Boecken uyt-geeft, eene beſondere ken- S.Ana

niſſe moet hebben van het oudt, en de nieuw Teſtament : Per laborioſam ſtaſ. N.

divinarum Scripturarum leftionem ſibi recondit theſaurun Veterts & Novi Te- 4.78.

ſtamenti, dº ex eo promit tempore diſputationis. Het welck den S. V. Joannes -

vanden Cruyce inde Myſticke Gheſanghen van ſyne Boecken op eene won

dere maniere heeft uyt-ghewerckt, uyt de welcke ſoodanighe ſtralen der

Goddelijcke liefde zijn voorts-ghekomen, dat men ſoo in deſe, als in de

toe-komende eeuwen vande ſelve waerlijck ſegghen magh, het welck van

dierghelijcke Boecken van eeneiſeer Heylighé Man eertydts geſeyt heeft

dien grooten Iſidorus Peluſiota lib. 4. Epiſtolarum: Quemadmodum énim fax Iſidor.

in illumininotte apparent ſuaſponte oeulos allicit, ſic virtus omnes komines illu• Pel, lib.

minare apta mata eſt. Nec in ſolos hommes virtus vtm habet, feliciſſime in li- 4-Epiſ?

bris hiſce effuſa varietas, dºr Angelos admirasiane ſparſerit, movcat vel aſtra

matutina, de Filios Dei in jubilum ad libri voces ſuborta claritudo. Het ver

ſtandt vanden Leſer wort verlicht, ende den wille in de liefde Jeſu Chriſti

ontſteken. Overſulcx waert dat deſe Boecken ter handt quamen van alle

de ghene , de welcke begeerich zijn om de Goddelijcke vereeninghe te S. Baſ.

betrachten, ſy ſouden (ick ghebfuycke hier de woorden van den H. Baſie Orat.a

lius, de welcke hy in ſoodanighe ghevallen ghebruyckt heeft , oratione

ff 2 Primal
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rima) ſy ſouden Tſeghick] Deor het Gheloove ontſteken zijnde, volher:

en, ende uyteſchynen inde wercken des waerachtich lichts. Overfulckx

oordeele ick dat U-E. Hoogheyt magh vryelijck verlofgeven, dat ſy mo

ghen ghedruckt worden, op dat ſy in't licht ghegeven zijnde, tot het ge

meyn goet, oock ghemeyn moghen worden. Ghegeven in ons Convent

der Victorie van de Eerw. Paters Minimen vanden H. Franc

binnen Madrid den 17. Mey 1629. -

-

iſcus de Paula

F. JOANNES PONTIUS VAN LEON,

Qualificateur vande Generale Inquiſitie.

C E IN S U R E * *

- ' Vanden Hoogh-weerdichſten, ende Doorluchtichſten Heere F. Auguſtinus An

tolines, uyt de vermaarde Orden vanden H. Vader## Biſchop van

Civita, te vooren Beſtierder vanden eerſten Stoel der T

manca, ende naerder-handt Aerts-Biſſchop van S. Jacobus.

" T Ck hebbe den Boeck gheſien vanden Dienaer Godts den W. P. F. Jean

- E mes vanden Cruyce, inden welcken hy d'ontblootinghe der ziele van alle

ſaken, die buyten Godt zijn, ende de verloocheninghe ſijns ſelfs, daer't

H. Evangelie van ſpreeckt, claerlijck is betoomende, H

beologie binnen Sala

geeft de maniere

om die inderdaet te konnen oefenen, ende lockt den# aen door de

ghetuygheniſſen der H. Schrifture, de welcke hy tot ſijn voornemen die

nende, uytnementlijck ghebruyckt. Hy betoont claerlijck den geeſt,ende

het licht des hemelſch, met het welck hy overvloedelijck , als hy dit ghe

ſchreven heeft, begaeft was : ſoo dat hy van ſijne Leeringhe met recht

met CH R Is T U smagh ſegghen : Mijne leeringhe en is de mijne niet, maer

des Vaders, die myghefonden heeft. Mijne leeringe en is de mijne niet,maer

des Heeren die my gheſonden, ende in my gheſproken heeft. Het is voor

waer een alder-grootſte goet, dat hy in't licht ghekomen is, voor die zie

len, de welcke het inwendich Ghebedt beoefenen, van ghelijcken oock

voor de geeſtelijcke Leydts-mans, die-ſe beſtieren. In teecken der waer

Biſſchop vande Stadt Civita.

- . . heyt hebbe dit met mijn eyghen handt onderteeckent in't Convent van

den H. Philippus tot Madrid den 4. September 1623

F. AUGUSTINUS ANTOLINES

Ver:



* *
-

* - -
- * * *

Verſcheyde Lof Schriften. -
Het Eerſte, van onſ. H. Moeder, ende MaghetT HERE S I A,getrocken uyi

eenen Brief, dieſygheſchreven heeft aende E. W. Moeder Anna van Jesus,

Priorinne van 't Convent der Stadt Veas, haer beklaghende dat haar eenen gee

ſtelijcken Leyts-man was ontbrekende, aen wie ſy haer inwendich ſoude mo

ghen te kennen geven. - - * * * *

We klackte, myne Dochter, en is niet aen-nemelijck gheweeſt ,

ſiende hoe dat ghy ſonder reden zyt klagende, mits ghy daer hebt

mijnen 3foannes vanden Cruyce, die eenen hemelſchen , ende Goddelijcken

Man is. Voorwaerick ſegh u, mijne Dochter, dat ick (naer dat hy van

hier vertrocken is) ſijns ghelijckx niet en hebbe ghevonden in het gheheel

Rijck van Caſtillen, den welcken ſulck eenen brandenden yver inde zielen

in-voert inden wegh des Geeſts. 't Is by-naer ongheloovelijck wat eene.

verlatentheyt dat ick om ſijn afweſen ben lydende, Peyſt dat ghy-l.aldaer

eenen grooten indien H. Man zyt beſittende. Dat alle de Nonnekens van

U Clooſter met hem handelen inde ſaken van hare zielen, ende ſy ſullen

claerlijck ondervinden, wat voor eenen voort ganck dat-ſe ſullen gedaen

hebben inden geeſt, ende volmaecktheyt : want den Heere heeft hem

eene beſondere gave, ende gratie ghegeven om de zielen te beſtieren. Sy

pleeghde oock te ſegghen als ſy noch leefde: P. F. Joannes vanden Cruyce moet

gherekent worden onder 'tgheral vande ſuyverſte, ende in heyligheyt uyt

ſtekenſte zielen, die Godt in fijne Kercke is hebbende, aen wie die God

delijcke Majeſteyt over groote Schatten des hemelſch licht, ende wysheyt

heeft in gheſtort : Godt daer en-boven danckende, dat ſy binnen de palen van

hare eyghen Religiegbevonden hadde, het ghene ſy daer buyten niet en hadde

kennen bekomen. Sy placht oock te ſegghen : lck loope hier en daer een

licht ſoeckende, en de ſiet in mijnen kleyné Seneca vind'ick'etal-te-mael,

ſoo pleeghde ſy hem te noemen om den over-grooten ſchat der Wysheyt,

die in een lichaem, dat ſoo kleyn was, verborghen was. -

Tweede Lof-Schrift.

Ghegeven vande uyt-muntende Heeren Cardinalen De Torretz, ende Joannes

apt. Dettiaende H. Vergaderinghe dir ceremonien inde Remiſoriale Brie

ven verleent tot de Canonigatie vanden V. P. F. Joan. vanden Cruyce. -

D EBoecken vande Myſticke Theologie [de welcke door verſcheyde

Rijcken gheleſen worden ] met eene hemelſche leeringhe vervult,

zijn met ſulck eenen verheven, ende wonderlijcken ſtyl gheſchreven, dat

een ieder moet oordeelen, dat ſulck eene wetenſchap eygentlijck van

Godt veropenbaert, ende niet door eene menſchelijcke vernuftheyt ver

kreghen is. Het leſen van die Boecken wort betoont ten uytterſten profya

tich te weſen , om de valſche verlichtinghen t'onderſcheyden, ende de

zieleninden wegh der volmaecktheyt te verſtercken. Waerom worden ſy

van een ieder vergheleken met de leeringhe vanden H. Dionyſius Areo
Pagita, - - - Derds



't Derde Lofſchrift

Vanden ſeer Eerto. Pater Joannes Vicunna, Reſtor van het Collegie der Socie

teyt 3 E SUS binnen de Stadt van Ubeda, ghetrocken uyt d'Informatien

binnen de Stadt ghehouden voor de Canonizatie van den V. P. F. Joannes

vanden Cruyce.

I Ck hebbe verſcheyde perſconen vande diepe oodtmoedicheyt,ſtrenghe

penitentien , ende van't alder-verhevenſte Ghebedt vanden V. P. F.

3foannes vanden Cruyce, met eene beſondere groot-achtinghe hooren ſpre

ken : ende uyt het gheneick in ſyne Schriften gheleſen hebbe , oordeele a

dat deſen H.Man te ſamen met eene ſeer ſtrenghe uytwendighe penitentie

ghevoeght heeft eene uytterſte verloocheninghe, ende inwendighe peni

tentie met eene brandende liefde tot Godt, ghelijckaen die# ey

lighen Franciſcus : want ick hebbe veel gheweten vande penitentien van

den voorſeyden H. Vader 3foannes vanden Cruyce, alsoock van ſijne liefde,

door de welcke hy tot Godt ghedreven wirt » het welck oock uyt ſyne

Schriften ghenoeghſamelijck betoont wort : want de ſoeticheyt, ende de

herts-tochten, die ſy begrypen, betoonen claerlijck, dat hy vande ſelve

ſpreeckt door eene ondervindelijcke wetenſchap, ende dat hy die ont

blootentheyt van alle vertrooſtinghen, ende die innighe liefde Godts in

ſy ſelven ondervonden heeft Igheiijck'etaenden Leſer blijcken ſal J want

uyt het leſen van die Boecken alleen , wort de ziele ontſteken, het welck

een proef-reden is vande over-groote Liefde ſijnder ziele tot Godt. Ick

hebbe alle de Schriften van deſen H. Man eens, ende meer-mael overle

ſen, wiens Leeringhe ende Myſticke Theologie,oordeele vervult te zijn

met eene hemelſche wysheyt, endebeteeckenen ſeer claerlijck het ver

heve, ende uytnemende licht waer mede ſyne ziele begaeft,ende innich

lijck met Godt vereenicht was : ende al-hoe-wel dat ick vele Schryvers ,

hanterende vande Myſticke Theologie, door-leſen hebbe , des niet te

henſtaende en heb ick geene vaſtere , ende meer verhevendere ghevon

# , als deſe, die deſen Heylighen Man gheſchreven heeft, waer door de

zielen# desgeeſt een overvloedich licht ghewaer worden. En

de al-hoe-wel ick tot noch toe weynighen voortzganck ghedaen hebbe,

nochtans belyde ick , dat ick't in my ſelven ondervinde, dat ſoo dickwils

als ick die leſe, eene groote ontſtekentheyt ende yver als-dan oock gevoe

le, de welcke my tot de liefde Godt is verweckende. Hierom ben ick die

Schriften groot achtende ende eerende : ende ghebruycke die ſoo tot pro

van myne ziele, als vande ghene daerick mede handele, tot welcken

eynde heb ick die voor my oock doen uyt-ſchryven. Onder andere Schrif

ten van deſen Pater vol hemelſche wysheyt, is in myne handen eene oria

#beſchryvinghe vanden OP-ganckdes Berghs Carmels met ſijn eyghen

andt gheſchreven, ghekomen, waer in hy beſchryft de maniere door de

welcke de ziele tot de volmaecktheyt op-klimt, het welckickſeer#

acht hebbe » eens deelsom dat'et eene originele Copie is van #
Heylighen , anders-deel om d'uytnemende leeringhe desgeeſt, die ſy be

kelſt, het welckick als eenen alder-koſtelijckſten schat vereest hebbe#
-- -- d;
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Lof ſchriften. '

de doorluchtichſte Hertoginne van Arcos, ghenaemt p. Thereſia de Zuniging

Ick wete oock wel datter vele gheſchreve exemplairen van die boecken

hier en daerghevonden worden. lck hebbe oock den voorſchreven op

ganckdes Berghs Carmeli doen uyt-ſchryven, ende hebbe dien verſcheyde

erſoonen, ſoogheleerde, als# aen-ghepreſen, het welck van

unal-teamael grootelijckx gheacht is, ſoo om de leeringhe die hy is be

helſende, als om de Heyligheyt vanden Autheur. - - -

* o w. a. o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, w o, o, o, o, o,
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't Vierde Lof ſchrift.

Vanden uytmuntenden H. Doãoor Franciſcus Miravette, Auditeur, en de De

ken van 't Hof, ende juſtitie van Arragon in de Stadt van Sarragoza, eenen

Man vangrooten geeſt, ghtleertheyt , ende Godtvruchticheyt , begrepen in

eenen Brief aan eene ſekere Religieuſegbeſchreven. -

S Onderop houden verſoeckick van den Heere door mijne arme ghebe

D denſeer ootmoedelijck, de verheffinghe van ſijnen grooten Vriendt,

cnde ghetrouwen dienaer F. 3 oannes vanden Cruyce, van hen door ſyne

H. Kerckeghelieven te ſtellen onder het ghetal der Salighe door de Bcati

fcatie, den welcken, al-hoezwel dat ick# niet ghekent en hebbendoen

hy leefde , nochtans ſyne Boecken die hy gheſchreven heeft tot trooſt,

verlichtinghe, ende bellieringhe der geeſtelijcke perſconen, de welcke

vol hemelſche leeringhen zijn, maken hem kenbaer aen gheheel de we

relt. Want ſy betooiïenſeer claerlijck ſijne heylicheyt, utnementheyt der

deughden , ende verheventheyt ſijns geeſts, ende hoe verheventlijck dat

hy in dit ſterfelijck leven, door't Ghebedt, door d'oefeninghe der ver

ſtervinge, ende der penitentie, de vereeninge met Godt in een en graet der

overvormentheyt verkreghen heeft. Hy heeft gebrandt inde liefde Godts,

't Is eenen Seraphin met een lichaem bekleedt gheweeſt. Daer wort inde

voorſeydeBoecken eene wonderlijcke leeringe vande weghen ende paden,

de welcke ons tot deſe Goddelijcke vereeninghe, ende overvormentheyt

ghelijck met de handtleyden, begrepen. De beletſelen, om tot ſulck

een geluckich eynde,ende tot ſoo eene ghewenſte have te komen,worden

u'ſamen oock ontdeckt, ende gheweirt. Ende om alles met een woort te

begrypen, voor ſoo veel als ick met mijn kleyn verſtandt achtervolghen

kan, ſoo is het meeſten-deel van deſe# e hem van Godt in-geſtort,

ende veropenbaert. Deſe Boecken, ſooick hoore, worden in groot-ach

tinghe ghehouden van gheleerde geeſtelijcke perſoonen, die hun in het

Ghebedt oefenen : overſulckx zijnder vele van die, de welcke die voor

hun ſelven beſorghen, op dat ſy door't leſen der ſelven , ende door de he

melſche leeringhe die ſ# , inden wegh der volmaecktheyt voort

anck ſouden moghen# , tot welcken eynde ſy oock van andere ghe

cht worden.
T - 1, 't Vyfde



't Vyfde Lof ſchrift
Vanden doorluchtighen, en de Eerweerdichſten Heere F, Antonius Perez, Biſ

ſchop van Urgella, over de wereken van den V. P. F. Joan. vanden Cruyce,

Zegrepen in eenen Briefgheſchreven aende E. W, M. Anna van GE SUS,

Fondaterſſe van de Religieuſen Carmeliterſſen Diſcalceaterſ en in Vranckrijck,

ende Nederlanden,

Ck ſende UzE, de Wercken vanden V, P. F. 3foannes vanden Cruyae,

U-E. Meeſter, wederom, die U-E. # ghegeven heeft om t'over

ſien : ende voor ſoo veel als ick met mijn kleyn verſtandt kan begrypen,

oordeeleick dat ſy in hun ſelven ſcodanich zijn, dat U-E. gheheel Orden

fich daer in, ghelijck in eenen alderaclaerſten ſpiegel van alle haere vol

maecktheyt kan ſpiegelen. Want is't dat de onderdanen van't ſelve Orden

hunſelven ſoecken te oefenen inden wegh der ſuyveringhe, deſen wort

hier ſoodanichlijck voor-gheſtelt , dat hy om ſyne ſtrengicheydt ghe

noemt wort den Donckeren Nacht, inder-voeghen dat denghenen die daer

toe is trachtende, van ſyſelven magh ſegghen, het welck den H. Paulus

van Chriſtus onſen Heere ſeght : Ende is't dat wy## naer het vleeſch

bekent hebben, ſoo en hebben wy hem nu niet ghekent, Ende is't by aldien

atſy den verlichtenden wegh met eenen uyfnemenden luyſter willen be

oefenen, deſen vertoont hem ſich ſoo claerlijck, volghens de ghetuyghe

niſſe vandenſelven Apoſtel, Dat hy niet inde wyſheyt der menſchen, maer in

de cracht Godts comt te verſchynen, ſoodanichlijck, dat ſy moghenſegghen,

het ghene hy hierby voeght : Wy hebben het ghevoelen van Chriſtus, Eyn

delijck, is't dat ſy den wegh der vereeninghe ſoecken te beoefenen,

dien wort hier## volmaeckt, dat men ghelijck bekomt het

hene den H. Paulusſeght : Die Godt aen-kleeft, worteenen geeſt met hem.

#E, magh dan dien Schatghelijck eene hemelſche ſake achten, nament

lijck is't datter de practijcke, ende d'oefeninghe van ſooſalighe leeringhe

# wort, inde welcke hy, naer mijn oordeel , Heer wonder

heeft uyt-gheſchenen, die ſegheſchreven heeft. U-E, ſal voor myghe

lieven te bidden, ende hy beware u, &c. -
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M de Wercken van den Salighen Vader

Nºſ Ioanner vanden Cruyce in onſe Nederlantſche

# # Tale getrouwelijck moghen Over-te-ſetten,

ZVS ſoo waren my noodich gheweeſt de eyghen

ºy dommender woorden, desſinne, ende des

- Gheeſt van dien Salighen Man : want het

is 'tghevoelen van een ieder, dat deſe Leeringhe hem van

den Hemel is in-gheſtort. Endeghemerckt dat men door

de daghelijckſche ondervindentheyt gheploghen heeft, wat

groote vruchten dat de geeſtelijcke zielen uyt het leſen van

deſe Boeckenbekomen hebben naer dat ſe in verſcheyde

Talen zijn over-gheſet gheweeſt, ſoohebbe ick gheoordeelt

ſeernoodich. ende nut te zijn van die ten leſten oock over,

teſetten in onſe Nederlandtſche tale tot trooſt van vele

geeſtelijcke zielen, die de andere talen nieten verſtaen, het

welck over langhen tydt belooft geweeſt was aenden Eerw.

Heere MichielZachmoorter, eertyts Paſtoor van Ecker-’

ghem binnen Ghendt, die het Bruydegoms Beddeken be

ſchreven heeft , het welck hy te kennen geeft met deſe

woorden fol. 3 o6. Ick hebbe tot nu toe verwacht, dat eenen be

minder der geeſtelijckx leven alle de Wercken van deſen Salighen

ende verlichten Vader, in onſ Nederlandiſche tale over-gheſet,

ende inſt licht ſoude ghebrocht hebben, ſoo die van over langhein't

Spaenſch, ende in't Frans ghedruckt zijn gheweeſt, waer af my

by-naer verſekertheyt ghegeven was, niettemin het niet geſchiet

tnis, ſoe &c. Overſulckx heb'ick de penneindehandt ghe

'- - - - - - - - t ff nomen,* * * *



nomen, endehebbe die trachten ghetrouwelijck over teſet

ten uyt het Spaens, Frans, ende Latijn, alles ſoo claerſtel

lende als't my moghelijckgheweeſt is.

Endeal-hoe wel dat deſeover-ſettinge niet te volmaeckt,

ende opſommigheplaetſenſeerduyſter ſal ſchynen te we

ſen, dat enmoet niemandt wonderſchynen te zijn, ghe

merckt dat deſe materie, die uyt haer felvenſeer moeyelijck

isom te verſtaen, ſoo claerlijck niet vertaelt en kan wordé;

des nietteghenſtaende hebbe ickgheoordeelt profytigher te

zijn, die eenichſints over te ſetten, al-hoe-welſoo nauw

keurich niet, als die daer te laten. Daer-en-bovengemerckt

dat et onmoghelijckis geweeſt de Spaenſche Liedekens van

woordt tot woordt over te ſetten, liedekens ghewyſe, in

onſe Nederlandtſche tale, ſoo dat ieder vlaemſch versken

metieder ſpaens versken over-een ſoude gekomen hebben

(het welck nochtans, om die wel uyt te legghen, ſeer noo

dich was)ſoo hebbe ick deſpaenſche Liedekens teghen over

de vlaemſche gheſtelt.

Mijneenich opſicht in deſe over-ſettinghe is gheweeſt,

Godtdaer door te behaghen, wiens vernoeghen is, dat de

zielen de volmaecktheyt betrachten,endeghemerckt datde

ſeleeringhe de zielenleydt tot de opperſte volmaecktheyt,

ende de Leyts-mannen der zielen, vanghelijckenoockalle

Overſten onder-richt,door welcken middel ſy die daer toe

moeten beſtieren, ende alleliſten en laghen des duyvels ont

deckt, die de zielen altyt vanden rechten wegh ſoecken af-,

te trecken, ſoo oordeeleick dat mijnen arbeyt niet vruch-,

teloos en ſal weſen, verſoeckende alleenlijck vandeghene,

die daeruyteonich profyt ſullen trecken, my in hun vierich ,

ghebedt ghedachtich te willen zijn. Vaert wel.

T.
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CO RT B E GRYP DES LEVENs

Vanden Salighen Vader -

JOANNES VANDEN CRUYCE.
HET EERSTE CAPITTEL.

Behelſende ſijne Gheboorte, ende Af-tomſte

En S, Vader 3Foannet

# vanden Cruyce »# I13CT

de H. Moeder Thereſia

## den eerſten Her-ſtelder

- vande Orden van Onſe

Lieve Vrouwe des Berghs Carmeli

gheweeſt is, is inde edele Stadt

Hontiveros, gheleghen in't oudt Ca

ſtillen, niet verre van Abula, gebo

ren van ſeer eerlijcke, ende devote

Ouders , wiens Vader genaemt was

Gondiſalvus van Yepes, ende fijne

Moeder Catharina Alvarez. Hy

heeft twee Broeders ghehadt, van

de welcke den oudtſten ghenaemt

was Franciſcus, ende den anderen

Ludovicus: deſen is in fijne kindt

ſche jaren overleden, ende den ana

deren tot eenen tamelijcken ouder

dom ghekomen zijnde , is met eene

groote opinie van heylijcheyt inden

Heere ontſlapen. Naer dat ſijnen

Vader Gondiſalvus overleden was,

ſoo is ſyne Moeder met hare kinde

rent'Arevalgaen woonen , alwaer

eenighen tydt verblyvende, is eyn

delijck met haer huys-houden naer

Medina del Campo vertrocken , al

waer ſy hare vaſte wooninge geſtelt

heeft. - - -

e

* * ** *

Joannes nu ontrentvyfjaren oudt

zijnde, begonſte van nu af al merc

kelijcke teeckenen van eene uytne

mende heyligheyt te geven. Men

vondt in dit kleyn jonghsken eene

gheltichticheyt zijnder zeden, eene

aenghename vlyticheyt, eenen ghe

ſetten moedt, eene beſondere ſtil

licheyt, door de welcke hy aen alle

menſchen ſeer aenghenaem, ende

minnelijck was. Hy was oock ſeer

heneghen tot alle Godts-dienſtic

eyt,ende total'et ghene het welck

tot de devotie konde verwecken,

inderevoeghen, dat hy van ſijne tee

re jaren af, eene ghenegentheydt

ghehadt heeft tot de oefeninge van

alle deughden. Hy was daer-en-bo

ven oock ſeer devoot aen Onſe Lie

ve Vrouwe , aende welcke hy ſy

ſelven geheel hadde op gedraghen,

het welckaende H.Maghet ſoo aen

ghenaem gheweeſt is, dat ſy hem

oock met eene moederlijcke affectie

in hare beſondere beſcherminge ge

nomen heeft, het welck uyt dit ge

val claerlijck ſal blycken. 't Is ghe

beurt dat hy, uyt de ſchole komen

de, van ſyne cameraetjens mede

gheleyt is, om te ſamen wat te#
ºf ff z - - - - ſpelen, .
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ſpelen. goannes is met hun dan naer

eenen poel geloopen, daer veel wa

ter in was : hier hebben deſe kin

deren beginnen te ſpelen, ſy laghen

op den kant van't water, ende ſme

ten al kleyne wiskens naer dé gront

toe, op dat ſy die, wederom op ko

mende , ſouden vatten. Goannes

lagh van ghelijcken oock op den

kant van't water-, ende dede ſijn

wisken oock duyckelen, ende trock

het dan wederom uyt , maer ſijn

wisken eens wat dieper in-gheſme

ten hebbende , ende willende, het

ſelven op komende , wederom vat

ten, heeft ſijn lichaem wat te verre

over den kant ghepooght, en de fijn

ermken te verre reyckende, ſwack

te over, ende tuymelde in't wa

ter tot den grondt toe. Maer den

bermhertighen Godt, die dit Kindt

tot groote wonderheden vander

eeuwicheyt verkoren hadde, heeft

hem in dit uytterſte peryckel van te

verdrincken by-gheitaen , ende van

de doodt verloſt , door den miracu

leuſen by-ſtandt vande Alder-hey

Iichſte Maghet ende Moeder Godts

M AR I A : want ſoo ſaen als dit

Saligh Kint onder 'twater lagh, ſoo

heeft de Alder-h. Maghet haer aen

hem vertoont,ſprekende deſe vrien

delijcke woorden : Sone geeft my

uwe handt, en de ick ſal u uyt deſen

poel trecken. Het onnooſel Kint ſiena

de dat# handekens door den

modder beſmeurt waren, en derfde

fijn handeken niet uyt-ſteken, vree

ſende dat hy de maeghdelijcke hana

den vuyl ſoude ghemaeckt hebben;

maer de H.# reyckten haren

erm uyt, ende hief hem boven op

het water ; hier-en-tuſſchen quam

daer eenen Acker-man gegaen, die

ben eenë langhen ſtock toe teycke

Het Leven vanden S. Vader T ? ",

- - *

ten, ende trock hem alſoo uyt het

water ſonder eenich letſel , ofte al

teratie te hebben. Sommighe zijn

van ghevoelen dat et een en Enghel

gheweeſt is,andere meynen dat den

H. Joſeph dit Saligh Kindt te hulpe

# omen is uyt de maniere van

eedinghe. ' -

II. CAP ITTE L .

- Behelſende ſyne 3 onckheydt , ende

- tudie.

It S. Kint voorderden daghe

D lijcx meerder inde deughden,

als in jaren, om de welcke te beko

men hy alle middelen gebruyckten,

ende alle moeyelijckheden onder

ſtondt. Als hy noch maer acht jarë

oudt was, heeft hem ſijne Moeder

dickwils op wijngaert-rancken vin

den ſlapen, ontreckende alſoo van

ſyne noodighe ruſte, om dien tydt

in't waken, ende bidden te moghen

beſteden, ende op diergelijcke,ende

andere manieren heeft hyſyne tee

re leden ſonder op-houden ghepy

nicht, ende verſtorven. Als hy nu

oudt ghenoegh wasom ter# te

aen, ende te leeren leſſen, ende

chryven, heeft hem de Moeder

daer toe beſteedt. Hy begaf hem

ſoodanichlijck tot deſe oefeninghe,

dat hy ſyne mede gheſellen op kor

ten tyt verre te boven ginck. Kon

nende nu de Miſſe dienen ,bediende

hy dit ſaligh ampt met ſulcke ze

baerheyt, gheſtichticheyt, ende de

votie, dat 'et volck ſelver tot devo

tie verweckt wirt, als wanneer ons

Godtvruchtich Jonckxken de ſelve

was dienende. Joannes nu genoegh

ſaem konnende leſen en ſchryven ,

dede ſyneMoeder hem een ambacht

leeren, mitsſy de middelen niet en

hadde
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hadde om hem te laten ſtuderen ;

ende al-hce wel dat dit Godtvruch

tich Kindt ſijn beſte dede om hier

in ſijn Moeder ghehoorſaem te we

ſen , ſoo en heeft hy nochtans geen

van deegh konnen leeren,het welck

Godt alſoo voeghde, willende dat

hy ſich inde Studie ſoude oeffenen,

op dat hy hier door alſoo bequaem
ſoude worden om dien verheven

ſtaet te beleven, daer hem Godt toe

verkoren hadde, te weten, om te

moghen weſen eenen ſoo vermaer

den Leeraer van het geeſtelijck,en

de inwendich leven, ende ſoo uyt

nemenden Leydts-man der zielen

inden wegh der deughden.

en Heere wel kennende de on

# middelen van de

oeder om haren Sone inde ſtudie

t'onderhouden, verweckte hier toe

het herte van eenen Godtvruchtia

ghen Edelman met name Don Alon

zo Alvarez de Toledo. Deſen was

d'opperhooft, ende eerſten bedie

ner van't groot Gaſt-huys binnen

Medina. Deſen Heere gheſien heb,

bende de in ghebore bevallicheyt,

deughden, ende goet verſtandt van

onſen Joannes,wirt tot hem ſeèr ge

Deghen, ende verſochte van fijne

Moeder, dat ſy hem naer't Gaſt

huysſoude laten mede-gaen om als

daer de ſiecken te dienen, belovende

dat hy voor hem eene vaderlijcke

ſorghe ſoude draghen, ende hem la

ten ſtuderen,ende daer naer van een

eerlijck efficie voorſien , jae doen

Prieſter wyden om Capellaen te

weſen in't ſelve Gaſt-huys,voorſien

de oock wat groot ziel profyt deſen

Salighen Jonghelinck metter tydt

onder de ſiecken ſoude komen te

doen. , ... * *

. Nauwelijckx en was hy in't Gaſt.
*----

huys ghetreden , oft terſtondt be

gonſt ſich den aenghenamen geur

lijnder deughdé over al te verſprey

den. Hy diende alle ſyne ſiecken

met eene onuytſprekelijcke liefde,

ende vlyticheydt, ende beſorghde

met alle neerſticheyt dat de ſiecken,

die in peryckel van ſterven laghen,

in tydts de Kercke rechten ſouden

ontfanghen, ſoo dat hy aldaer groo
te wercken van liefde dede. Naer

dat hy eenige weken in 't Gaſthuys

geweeſt hadde, ſoo is't gebeurt dat

hy by ongheluck in een en diepen

born put ghevallen is, waer in hy

onghetwyffelt verdroncken ſoude

gheweeſt hebben, ten ware dat de

Alder heylighſte Maghet haeren

Godtvruchtighen Dienaer by ghe

ſtaen hadde, ſy heeft hem in den

val in hareMoederlijcke ernnen ont

fanghen, ende hiel hem alſoo bo

Ven op het water. Allen het volck

dat daer omtrent was quam met alle

neerſt naer den put gheloopen,ende

den welcken ſy meynden verdronc

ken te zijn, hebben hem al-te-mael

op het water geruſtelijck ſien ſitten,

waer over ſy verbaeſt zijnde,vraeg

den hem hoe hy niet gheſoncken en

was : het Kindt maer twaelf jaren

oudt zijnde, ende het verſtant niet'

hebbende om de hemelſche jonſten

te bedecken,ſeyde met eene onnoo

ſele eenvoudicheydt, dat de ſoete
Moeder Godts hem inden val in ha

reermen ontfanghen hadde, ende

onderſteunde, op dat hy niet ver

drinckenſoude, ende alſoo hebben

ſy hem met groote verwonderinge

#shinder uyt den put ghetroc

Cn. '

Onſen Salighen Jonghelinck groy

de daghelijckx voor Godt en voor

de menſchen in deughden, gratie. »

+ + + 3 ende
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ende wetenſchap. Naer dat hy de

latynſche ſcholen gezeyndicht had
de, heeft oock de wetenſchap der

Philoſophie beginnen te leeren ,

waer in hy op eenen korten tyt ſoo

danighen voortganckdede, dat hy

tot verwonderinghe was vande gea

heele ſchole. By de ſtudie voeghde

hyoock eene ghedurighe oefeninge

der deughden, ende des inwendich

Ghebedt, waer door hy van Godt

groote weldaden kreghe, ende in

wendelijck grootelijckx, verlicht

wirde. Twintich jaren oudt zijnde,

begonſt hyrypelijck t'overdencken

wat ſtaet hy d'alder-beſte aenveer

den ſoude, om ſijnder ziele ſalig

heyt ſekerder te konnen wercken,

endeal-hoe-wel dat hy inwendich

tot een ſtrengh, ende Religieus le

vengheroepen wirt, ſoo en wiſt hy
nochtans niet wat ſoorte van Reli

# hy beſt verkieſê ſoude. Waerom

ly den Heere dagh en nacht was

biddende dat hy hem verlichté ſou

de om die Orden te aenveerden,die

aende Goddelijcke Majeſteyt de al

der-aenghenaemſte ſoude weſen.

Het is dan ghebeurt dat hy Godt

eens gebeden heeft met eenë groo

tenyver, ende ſiet Godt heeft hem

aenhoort, ende voorandtwoortge

kreghen : Goannesghy Jult my die

men in eene Religie, wiens oude, ende

vervallen volmaecktheyt, ghy metter

tydt noch ſult helpen herſtellen. Van

oen afheeft hy eene vierighe be

## ghevoelt, om dienſtaet te

elyden, al hoe-wel dat hy niet en

wiſte wat Orden dat'et was, oft

wanneer dat hy daer in ſoude gaen,

-

- e

w

III. CAPITTEL.

Behelſende# Kleedinghe,ende Pro

feſſie in het Klooſter der PP. Lieve

Vrouwe-Broeders.

Oenter tydtwarender tot Me

dina del Campo Carmelieten L.

Vrouwe-Broeders aen-ghekomen, de

welcke aldaer het Convent van de

H. Anna op-gerecht hadden. Onſen

Salighen Joannes, die dickmaels in

hunne Kercke ſyne devotie quam te

houden, begonſte tot deſe H. Or

den eenen grootentreck te kryghé,

te meerder, om dat-ſeaende Hey

lighe Maghettoe-ghe-eygent was.

Deſe H. Religie voor hem nu ver

koren hebbende heeft met alle oot

moedicheyt verſocht om ontfanghé

te worden, het welck hem naer ee

nighen tydt toegheſtaen is : ende

alles tot de kleedinghe bereyt zijn

de, heeft het habyt in dit Convent

met eenen grooten yver ontfanghé,

zijnde als-dan 21. jaren oudt. Het

jaer van ſynekleedinghe is geweeſt

1563. het welck was eenige maen

den, naer dat onſe H. M. Thereſia

haereerſte Fondatie der ongeſchoen

de Carmeliterſſen binnen Avila op

gherecht hadde. Zijn Proefjaer in

de oefeninghe van alle deughden,

ende penitentien over-ghebrocht

hebbende, heeft fich met ſulcken

yver bereytgemaeckt om ſyne Pro

feſſie te doen, dat hy ſonder eenige

twyfelachticheyt weerdich geweeſt

is, de volheyt der Goddelijckegra

tien te ontfanghen, die in ſyne ziele

# den dagh fijnder Profeſſie neer

ghedaelt zijn,

Naer dat hy ſyne Profeſſie met

eene onuytſprekelijcke , ende in

wendighe vreught ghedaen had, -

OO

|
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ſoo heeft men hem naer Salamanca

in het Klooſter vanden H. Andreas

( nu vande H. Thereſia ghenaemt)

gheſonden, het welck de PP. Car

meliten daer hebben op dat hy in die

Univerſiteyt in de H.Godtheyt ſou

de ſtuderen, alwaer hy niet alleen

lijck grooten voort-ganck inde ſtu

die ghedaen heeft, maer heeft daer

en-boven oock grootelijckx in de

oefeninge der deughdelijcke werc

ken toe ghenomen, met alle neer

ſticheyt en ſorghvuldicheyt trach

tende,ende arbeydende om ſyne be

loften volmaecktelijck te vol-bren

ghen, endeom dit beter te konnen

doen, foo nam hy voor hem de

ſtrengicheyt vanden Eerſten Reghel
der Carmeliten Orden te omhelſen.

Doch om dit met meerdere vol

maecktheyt te beginnen, heeft van

ſyne Overſten oorlofgevraeght,om

alſoo door de deught van Ghehoor

ſaemheyt fyne wercken verdienſte

lijcker te maken, het welck de

Overſten , ſiende fijnen vierighen

yver, hem hebben toe-gheſtaen.

De toe-ſtemminge ſijnder Over

ſten nu verkreghen hebbende , om-:

helſde hy met eenen onuytſpreke

lijcken yver ende moedt de alder

grootſte ſtrengicheden vanden eer

ſten Reghel. Hy derfde altydt

vleeſch. Hy onderhiel dien langh

durighen vaſten, den welcken in

den eerſten Reghel beſchreväſtaet,

te weten , vanden 14. September,

beginnende tot Paeſchen toe. Daer-,

en boven bleeft hy volghens'tGhe

bodt des Reghels ghedurich in ſijn
Celleken,# ende macht inde Wet

des Heerenmediterende, ende wakende

in het Ghebede, ende al het gene den

Reghel beveelt, dat trachten hy op

het volmaeckſte te volbrenghen',

wiens ſtrengicheyt ſoodanich is,

men eertydts gheoordeelt heeft by

naer onmoghelijck te weſen van die

te konnen onderhouden. Alle deſe

ſtrengicheden ſchenen ſeerweynich

te zijn voor onſen Joannes, overa

ſulckx heeft hy'er noch andere by

gbevoeght met toe-ſteunminghe dér

der Overſten, het welck in't ver

volgh ſaIblycken, -9

IV. CAPITTEL.

Behelſende fijne Wydinge tot het Prie

ſterlijckampt : ende hoe de H.The

reſia hem vernºeckt tot het herſtellen

vanden eerſten Kºghel der Carmeli
ten Orden. -

H Et was nu in het derde jaer,

dat den Salighen Vader in de

ſtudie der H. Godtheyt gheweeſt

hadde, ende nu ſijnen behoorelijc

ken ouderdom hadde om Prieſter

ghewyt te konnen worden.d'Over

ſten dan hebben hem hunnen wille

te kennen ghegeven, maer den Sa

lighenBroeder Joannes ſich daer toe

ouweerdich kennende, heeft de

Overſten oodrmoedelijck ghebeden

dat ſy hem tot ſoo verheven ſtaet

niet verheffen ſoudé, maer en heeft

ſe niet konnen verwillighen, ſiende

dan dat het den wille Godts was,

heeft hy ſich aende Ghehoorſaem

heyt ootmoedelijck onderworpen.

Hy is dan Prieſter ghewyt in't jaer

ons Heeren 1567. ende is door or

den vanden Provinciael naer Medi

na del Campo gheſonden gheweeſt

om aldaer in ſijn Klooſter,alwaer hy

ſijne Profeſſie ghedaen hadde, fijne

n

eerſte Miſie te ſinghen. 't Is qualijck

om te beſchryven hoe dat hy ſy ſel

ven daer toe bereedt ghcmaeckt

heeft door waken, bidden,#
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diſciplinen, en de andere ongewoo
nelijcke verſtervinghen, ende ſtren

gicheden, waer in hy ſich, ghedu

rende dien tyde, gheoefent heeft.

Maer den Heere en heeft fijnen

Dienaer niet ongheloont ghelaten:

want als hy fijne eerſte Miſſe dede,

ſoo heeft hem Godt de gratie ghe

daen van hem de eerſte onnoſelheyt

ende rechtveerdicheyt te verleenë,

daer ſyne ziele in het doopſel mede

# geweeſt is, ende hy is daer

en boven inde gratie beveſticht ge

weeſt, ghelijck de Apoſtelen, ghe

lijckerwys Godt aen eenen verhevé

perſoon, in het ghebedt gheſtelt

zijnde, veropenbaert heeft. Hier

om pleeghde de H. M. Thereſia te

ſegghen : Dat P. F, Joannes vanden

Cruyce moeſtegherekent worden onder

de# , ende heylighſte zielen,de

welcke Godt-almachtich als-dan in ſy

me H. Kercke hadde, aen wie hy over

vloedighe ſchatten der hemelſche tvys

beyt, licht, ende ſuyverheyt verleent,

ende in-gheſtort hadde.

3foannes dan ſoo een beſonder wel

daet van Godt ontfanghen hebben

de, nam voor hem ſyne Goddelijc

ke Majeſteyt met meerder vieric

heyt ende geeſt te dienen, doch om

dit H.voornemen in't Werck te ſtel

len , meynde hy ſich onder de Car

tuyſers te begeven, ter oorſaken dat

hy onder de Carmeliten, om haere

groote verſoetinghe, die ſy vanden

Paus Eugenius den IV. verſocht had

'den, ſulckx niet ghevoeghelijck en

konde te weghe brenghen. Maer

ſulckx en is niet gheſchiet , niet te

henſtaende dat hy alles nu by-naer

neerſticht hadde : want hy was

van Godt gheſchickt om ſijn eyghen

Religie te verheffen, het gene hem

Godt te voren veropenbaert hadde,

als hy hem ſeyde: goannes ghy ſult

my dienen in eene Religie, wiens oude,

ende vervallen volmaecktheyt ghy met

ter tydt noch ſult helpen her-ſtellen.

In dit ſelve jaer 1567. haddeGodt

den Geeſt van onſe H. M. Thereſia

verweckt om den vervallen Carme

lus oock onder de mans-perſoonen

te herſtellen, ende hier mede be

kommert zijnde, is ghekomen tot

Medina del Campo , alwaer 3foannes

als dan oockaen-gekomen was van

Salamanca met ſekeren Pater Petrus

Oroſco, den welcken de H.M. The

reſia over eenighe ſaken quam ſpre

ken, ende onder andere dinghé ver

ſtaen hebbende van dien. Pater de

beſondere deughden , ende peniten

tiele wercken van ſijnen Mede-pa

ter Joannes, ſoo heeft ſy hem van

Godt ghevraeght ,, ende bekomen

(gelijck ſy ſelver beleden heeft) om

den grondt-ſteen van het geeſtelijck

Bouwſel der H. Reformatie onder de

mans-perſoonen te moghen weſen.

Sy heeft hem dan daeghs daer naer

trachten te ſpreken, ende mercken

de ſijn ryp verſtandt, ende ſoo groo

te deughden in ſoo jonghen Religie

eus uyt-ſchynen, oordeelde ſy hem

ſeerbequaem te weſen om ſulck een

kloeck-dadich werck te onderne

men; maer verſtaende dat hy inden

ſin hadde om Cartuyſer te worden,'

heeft hem met ſoo crachtighe bea

weeghareden aen-ghegaen, betoo

nende dat'et tot meerder eere ende

lorie Godts, ende van ſyne lieve

oeder ſoude ſtrecké,deCartuyſers

daer te laten, ende ſijn eyghen Or

den te herſtellen, dat hy eyndelijck

door duſdanighe reden beweeght

zijnde, haer het woordt ghegeven

heeft, ende belooft hare Reformatie

te aenweerden, mits conditie dat 'et
n1GE
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niet langh uyt-gheſtelt en ſoude

worden. Hier mede keerde 3foanner

naer fijn Convent , ontſteken zijn"

de met eenenſeer grooten drift,om

denraedt van Thereſia vol-koment

lijckuyt te wercken.

V. CAPITTEL.

Achelſende hoe den S. V. Ioannes het

eerſte Clooſter vande H. Reformatie

der ongbeſchoende Carmeliten ſtiche

inden geeſt derghebedts, ende pens
tentie.

EH. Thereſia nu het woordt

vanden S. Ioanner bekomen

ebbende om de Reformatie cock

onder de mans-perſoonen te begin

nen ,# ſy nu gheluckelijck

onder de vrouws-perſoonen begonſt

hadde, is ghegaen naer Malegon om

aldaer de derde Fondatie te vol

trecken volgens 'tverſoeck van Me

vrouwe Luyſia de la Cerda, hier-en

tuſſchen was ſy ſeer beladen om het

Mans-klooſter te beginnen. Sy bad'

ons Heere dat hy haer den middel

daer toe ſoude willen beſorghen;

maer Godt, die de ſyne niet en ver

laet,heeft het herte van eenen Edel

man daer toe verweckt, die There

ſie van Malagen weder-keerende,

een huys dat hy buyten Avila had

de, ende 'twelck gheleghen was in't

ghehucht van Durvelo, op-ghedra

ghen. Dit ghehucht beſtondt in vyf

a ſeshuyſen » 'twas aldaer eene ſeer

harde, ende ongheſonde locht,daer

en was niet dat eenich vermaeck

konde by-brenghen; maer het was

daer ſeer armelijck gheſtelt : want

het huysken was ſooſkleyn, dat het

by maniere van ſpreken onmoghe
lijck ſcheen te weſen van daer een

Klooſter te willen af maken. 't En

w

was maer eene ſtaſie hoogh,ter ſyde'

was eenkleyn , ende engh kamer

ken , 't welck ſoo leegh was, dat

men daer nauwelijckx recht konde

in ſtaen, van achter was er een keu

kentjen, ende boven had'et eenen

ſolder, die anders geen licht en

#ten , dan door een dack-ven
CT,

3oannes ter plaetſe ghekomen

zijnde, heeft dit huysken datelijck

beginnen te ſchicken in forme van

een Klooſter op deſe maniere: deu

in-ganck ordonneerde hy voor de

# ſolder voor den Choor,

de kamer voor den Dormter, ende

het keukentjé ſcheedê hy in tween,

een deel dienden voor den Refter,

ende d'ander voor de Keucken. En

de hierin heeft beſtaen het eerſte

ghebouwſel vanden herſtelden Car

melust in deſe beginſelen heeft den

S. V. Ioannes denwijngaert,naer het

exempel van Thereſia, vanden nieu

wen Carmelus gheplant, den welc

ken ſyne rancken in korten tyt ver

ſpreyden ſoude door gheheel het

rijck van Spanien, Italien, Duyts

landt, Polen, Vranckrijck, Neder

landen • Perſien, Ooſtende Weſt

Indien. Hier heeft onſen Ioannes

een ſeer engh kleedt , van grof lakë,

het welck# H. M. Thereſia ſelver

ghenaeyt hadde, aenegherrocken »

ende af-leggende ſyne kauſſen ende

ſchoenen, heeft voor den Autaer

gheknielt, ende belofte gedaenaen

Godt almachtich, ende aende Al

der-heylichſte Maghet, ende Moe

derGodts Maria desBerghsCarmeli,

van voortaen gedurichlijck te leven

# de ſtrengicheden van den

eerſten Reghel der Carmeliten Orden,

het welck op den 27. November

gheſchiet is, als den Eerw. P. Aa

toniusffff
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tonius van 1 E s t s , een man van

uytnemende deught, ende heylic

heyt aldaeroockaen-gekomen was,

den welcken niet eerder en konde

komen, ter oorſaken dat hy Prior

was 1n't Convent vande H. Anna

binnen Medina del Campo,van welck

ampt hy afſtandt ghedaen hebben,

de inde handen vanden Eerw. Pater

Provinciael, is tot Durvcloaen-ghe

komen, ende van ghelijcken voor

den Autaer knielende, belofte ghe

daen van voortaen te leven maer den

eerſten Reghel, vanden H. Albertus

Patriarch van Ieruſalem aende Car

melitem ghegeven. Ioannes deſe be

quame ghelegentheyt hebbende,

heeft den vollen toom aenden drift

ſijnder geeſt ghegeven, wiens yver

der penitentie ſoodanich is geweeſt,

dat hy geene mate en ſtelden in de

oefteninghe des Ghebedts, ſtrengic

-heden, ende penitentiele wercken,

maer begafſich met een onberoere

lijck gemoedt tot de oefeninge van

alle verheve ende vrome deughden.

Hy at ſeer weynich, ende waeckten

langh-durich in't gebedt,ende door

harde penitentien was ſijn lichaem

ſeer uyt-ghemergelt. Sijn Celleken

was ſoo engh , ende leegh, dat hy

daer in nauwelijckx konde recht

knielen : ende ghemerckt dat er

dackſooghebroken was, ſoo wirt

hy (ſittende in't ghebedt) ſomwy

len vanden reghen over-goten, Jae

't is meer als eens ghebeurt dat hy

met ſneeuw overdeckt gheweeſt is.

De aerde diende hem voor ſijn bed

de, ende eenen ſteen voor een oor

cuſſen, ende het ſcheen dat hy ſijn

lichaem groot ghemack aen dede ,

als hy op een weynich hoy ruſten.

Gheheel ſijnen huys-raet was een

Cruys, ende Doodts hooft 5 ende

-

t ,,t

-

deſe armoede desgeeſt en heeft hy

niet te Durvelo alleenlijck onder

houden, ende andere tot naervol

ginghe verweckt, maer heeft den

ſelven geeſt indeConventen van Pa

ſtrana, Mancerex, ende Compluten

cock gheplant, ende in-ghedruckt,

waer uyt, als uyt d'alder vruchtba

righſie plaetſen, diergelijcke ſpruyt

jens daer naer ſouden voorts-komé,

T. - - - - * -

VI. CAPITTEL.

Behelſen de fijne wondere weraken, die

zº hy binnen Avila ghcda:n heeft. ,

-- * - - - - - - - - - - "

- En S. Vader Joannes en heeft

niet alleenelijck den geeſt des

ghebedr ende verſtervinge veryoor

dert onder de Mans-perſoonë,maer

oock onder de vrouw-perſoonen,

ende de ghene die den eerſten Re

ghel onderhielé heeft hy ſoo crach

telijck tot de volmaecktheyt desbe

ſchouwende leven vervoordert,dat

ſe op deſer uren de vruchten daer

van noch ghenieten : ende de ghe

ne, die onder de verſoetinghe des

Reghels leefden, heeft hy oock den

geeſt des ghebedts. ende der Refor

natie met woorden, ende wercken

in-ghedruckt. Deſe waerheyt heeft

het Klooſter der Menſch wordinghe

het welck alſooghenoemt wordt)

ſeer wel gheploghen : want zijnde

van dat Klooſter Bicht-vader ghe

worden, door raedt van de H. The

reſia, heeft die Religieuſen ſooda

nichlijck inde deught vervoordert »

dat ſe teghenwoordich dien goedë

geur der deughden noch gevoelen,

die hy daer in-gheſtort heeft.

't Is ghebeurt dat in dit Klooſter

een ſeker Nonneken met name Ma

ria de Hiera , met eene doodelijcke

ſieckte

-
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heckte bevanghen gheweeſt is, de

welcke ſonder hare Kercke-rechten

te ontfanghenſubitelijck ſtierf door

dit droevich ongheluck was het

Klooſter gheheel ontſtelt, metter

haeſten ontbiet men onſen S. Ioan

net, den welcken gekomen zijnde,

is datelijck ghegaen naer het ſieck

huys om de overledene te ſien , de

welcke gheſien hebbende, is gaen

bidden voor het H. SACRAMENT

des Autaers, ende ter wylent dat hy

ſijnghebedt ſtorte, ſoo wirt de over

ledene wederom levende. De Re

ligieuſen dit fiende, quamen date

kjck naer den Choor gheloopen om

aen P. Ioannes de blyde tydinghe te

# , dat de overledene door fijn

ghebedt verweckt was, de welcke

met een groot leedtweſen aen hem

ghebiecht, ende alle de Kercke

rechten ontfanghen hebbende, is

wederom ſalighlijck inden. Heere

overleden. -

Daer is noch een andere wondere

ſakegheſchiet, het welck verſchey

de Religieuſen gheſien, ende ghe

tuyght hebben. Onſe H. Moeder

den S. Man eens ontboden hebben

de, ende deſe twee brandende Sera

phinen te gader ſprekende van he

melſche dinghen, ende onder ande

re van het alder-hooghſte myſterie

vande Alder-heylichſte Dryvuldic

heyt, zijn door het Goddelijck vier

in hunne herten ſoodanichlijck ont

ſtekengheweeſt, dat de H. Moeder

Thereſia inden geeſt op ghetoghen

zijnde,oock lichamelijck inde locht

wirt ghetrocken. Goanhes ſittende

wanden andere kant op eenen ſtoel,

ende ghe voelende dat hy van ghe

lijcken op-ghetoghen wirt, trachte

dat te beletten, tot dien eynde

Packte hy den ſtoel vaſt daer hy in

«n:-s -

ſat, en de hiel hem ſoo ſterck-teghen

als't moghelijck was, doch te vers
eefs: want den drift der liefde was

oo krachtich, dat hy met lichaein

ende ſtoel inde locht op ghetoghen

wirt, blyvende alſoo wonderlijck

hanghen inde locht als eenen ande

ren Eliar. -

Daer zijn noch vele andere won

derheden binnen Abula gheſchiet,

waer door ſyne heylicheyt wonder

lijck heeft uyt-gheſchenen ; maer

oun niet te lanckte weſen, ſalick'er

noch eenighe in 't cort verhalen :

daer was een edel Dochter,de welc

kenaer't ghemeyn ghevoelenſeer

# leefden. Sy verſochte

an 3foanner te ſpreken, ende zijnde

met hem alleen, gaf haer onkuys

ghemoet aen hem te kennen, ende

viel hem aen , ſoeckende hem tot

onbehoorelijcke dinghen te bren

ghen, het welck foanner mercken

de, heeft haer met ſoo krachtighe

reden beweeght, dat hy die onkuya

ſche liefde in eene Goddelijcke ver

andert heeft, en de ſy, een groot

leedtweſen over hare ſonden ver

weckende, heeft haer ſelven be

keert, ende tot penitentie begeven,

Hy heeft oock eene andere Doch

ter tot beterniſle haers leven ghe

brocht door ſyne goede vermanin

## , de welcke, naer dat ſy Godt

elofte van ſuyverheyt gedaen had

de, hare beloften overtreden heeft,

in ſoo verre, dat ſy de geheele ſtadt

verargerde door haer - publieck

ſchandael dat ſy gaf. Den ghenen

die met haer onſuyverlijck gheleeft

hadde, ſulckx merckende, heeft de

ghelegentheydt verwacht om ſich

daer over te wreken, de welcke nu

ſchoon hebbende, heeft onſen 3fo

annes met ſtock-ſlaghen te keer ge

ffff 2 - - geen
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ck met ſachtmoedicheyt , maer

# t blyſchap, en de vreught

itfanghen heeft,ſoo dat hy onder

tuſſchen met bevallicheyt pleegh

den te ſegghen, dat de ſtock ſlashen

hem niet minder ſoet gevallen hebe

aenden H.

mil- -

gher ſake

###hy, niet alleen

is'ergheſchiet. D - --

neken van een ander Orden; de

welcke vanjonghs afmen den duy

vel een verbondt ghemaeckt had

de, het welck ſy met haer eyghen

bloedt onderbeeckent hadden, met

conditie dat hy haerboven alle an

dere ſoude doen uyt-ſteken, ende

haer met wel-ſprekentheyt, met

vernufte, ende verborghen weten

ſchappen, ende andere duſdanighe

ualiteyten maerbegaven en wilde.

et verbondt van weder-zyde ghe

ſloten zijnde, dede wondere din

# diſputeerden van de alder

ooghſte myſterien van ons Geloo

ve, het ſcheen dat ſe mirakelen de

de, ende vele andere dierghelijcke

dinghen, die te lanck ſouden zijn

om te verhalen, inder-voeghen,dat

ſy verſcheyde gheleerde Mannen

met hare vernuftheyt bedroogh,

Onſen S. Vader haren geeſt onder

ſocht hebbende,ontdeckte datelijck

dat-ſe vanden booſen geeſt beſtiert

wirde, hy heeft-ſe dan beginnen te

beſweeren volghens de ghewoonte

vande H.## heeft den duy

vel overwonnen, ende verjaeght,

ende hy heeft den duyvel, als eenen

anderen Baſilius, haer handt-ſchrift

doen wederom geven, het welck

verbrandt hebbende, ende het ver

bondt teniet ghedaen zijnde, heeft

die Religieuſe vanden duyvel ver

loſt, ende tot eene beterniſſe des lee

vens ghebrocht. - -

VII. CAPITTEL. * *

Behetſende fijne harde Ghevangeniſſe:

En helſchen vyandt ſulck eene

injurie, ende ſchade gheleden

hebbende van 3feannes, heeft daer

over trachten wrake te nemen. Hy

heeft dan eenen middelghevonden

om onſe -Ongheſchoende Carmeliten

deftelijck te beſtormen, ende hunne

Reformatie teniet te doen. Om ſijn

voornemen beter te konnen uyt

wercken, ſooſtockte hy onſe Paters

LieveVrouwe-Broeders op teghen on

ſe op-komende Reformatie. Den

oorſpronck van defe vervolginge is

heweeſt eeneyverighe jalouſie, die

y teghen deſe Reformatie hadden

(al-hoezwel dat ick hun ontſchuldi

# hunne goede intentie die ſy

adden van alle nieuwicheden uyt

te-roeyen, ende om hunne ontwe

tentheyt, niet wetende dat dit een

werck des Heeren was, ofte wel om

eenige andere redé die ſy miſſchien

hadden) ſiende dat door den voorta

ganck, ende ſchoonen luyſter onſer

H. Reformatie hun eyghen glorie

vermindert wirt ; overſulckx heb

ben ſy onder hun beſloten deſe te

niet te doen, ende om dit beter te

konnen uyt-wercken, ſoo hebben ſy

vaſt-gheſſelt van de Opper hoofden

van deſe Reformatie te vanghen , en

de namentlijck den S. Vader Joan

mer vanden Cruyce,hun latende voor

ſtaen,dat waer het ſaken dat ſy hem,

als den grondt-ſteen konden weiré,

dat alſo6 den gheheelen bouwe te

niet ſoude gaen, ende verdwynen.

Sy hebben hem dan binnen Abula

ghevanghen, ende naer Taleten ge

voert 3
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ſie, die

adden

huldi

die ſy

in uyt

ontwe

dit een

vel om

ſchien

voort*

onſer

( heb

eſe te

ter te

ben ſy

voert, ende naer dat ſy hem met

vele ſchoone woorden, ende belof

ten te vergeefs hadden aen-ghegaen

om deſe Reformatie te verlaten, ſoo

hebben ſy hem in eenen kercker ge

ſteken : 't waseen engh, vuyl-ſtinc

kende, en de duyſter celleken,waer

in geen ander licht en quam als door

eene ſplete van dry duymen breedt,

de welcke in het dack was, ſoo dat

hy nauwelijckx lichtghenoegh had

de om ſynegheryden te leſen. Deſe

# heeft neghen Maen

en gheduert,in welcken tyt ſy hem

niet anders en gaven als water en

broodr. In't#brochten ſy hem

alle daghen inden Refter, ende daer

naer maer alle vrydaghen, alwaer

hem een ieder in't beſonder een diſt

cipline gaf, ende dit gheſchiede uyt

eenen yver vande Religie, oordee

lende dat ſyne ſtandtvaſticheyt eene

hertneckicheyt was. .

Maer het ghene dat hem d'alder

pynelijckſte was, ende ſijn herte

meerder perſten, waren de inwen

dighe verlatentheyt, ende duyſter

heden waer mede ſijn gemoet(Godt

ſulckx toe latende tot ſyne beproe

vinghe) was bevanghen. Daer-en

boven overviel hem den duyvel met

hondertancxſten , benautheden ,

twyffelachticheden, ende met vele

andere dierghelijcke inwendige py

nelijckheden, waer mede hy ſyne

miſtrooſtighe ziele van alle kanten

omvanghen , ende van allen men

ſchelijcken , ende Goddelijcken

trooſt berooft, trachte t'overwin

nen, ende tot kleymoedicheydt te

brenghé. Ende voorwaer dat ſchip

ken met ſoovele baren# p

herwaerts, en derwaerts ghe

Regeren, en ſoude nauwelijckx kon

beſtaen hebben, ten waer dat

Godt deſe beroerde zee geſtilt had

de. Sy ſelven dan vindende in eene

alder pynelijckſte inwendighe mi

ſtrooſtinghe, ende dorricheydt des

geeſts, verſuchtenaer den hemel,

doende fijn minnelijck beklagh,ghe

lijck het blyckt uyt dat innich,ende

"###
,

er hebt gby u toch verborghen,
- gb) # " »ºg

Myghelaten vol vanſorghen?

- ## Bruydegh##
Als een hert zyt ghygh -

Naer datghy my#door ſteken,

'kSagh naer u al treurend' ºm.

- Achter u liepiek vol ſtichten,

Maerghy waert te verrºgaen vlucht;

Ah! wat grooten verdom: dre,

Welckliedeken hy daer naer op

eene verheve maniere heeft uyf.

gheleyr.

VIII. CAPITTEL

Behelſende fijne Mirakeletiſe Verlof :'ſ ghe uyt den Kercker. ſſºn:

Et is de ghewoonte van Godt

den Heere, van ſyne uytverko

ren te vertrooſten, naer dat hy de

ſelve beproeft, ende geoefent heeft

door pynelijcke, ende menichvuldi
he tribulatien. Overſulckx heeft

y onſen S. Vader Joannes naer ſoo

gheweldich tempeeſt der uytwen

dighe, ende inwendighe quellin

ghen oock willen vermaken, ende

vertrooſten, ghelijckerwys hy eer

tydts in dierghelijcke gevallen den

H. Antonius ghetrooſt heeft, hem

voor-komende met ontallijcke bo

ven-natuerlijcke gaven, ende jon

ſten, waer mede hy ſyne ziele ver

vulde. Nauwelijckx en hadde 3fa

ames dit minnelijck beklagheliede

ken#" , of: fijnen dºos

jfff 3, - ven,
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ven, ende duyſteren kercker is met

een hemels licht beſtraelt gheweeſt,

ende heeft deſe trooſtighe woorden

ghehoort : Iekben hier, en wilt niet

vreeſen Joannes, want ickſal u ver

loſten.

# H.Maghet endeMoeder Godts

MAR I A en heeft oock niet ont

breken van haren ghetrouwen Die

naer ondertuſſchen te komen be

ſoecken, ende met hare ſoete te

# te vermaké, hem

elovende uyt dien kercker te hel

pen. 't Is dan gebeurt op den Feeſt

dagh van hare glorieuſeHemelvaert

dat goanner gheheel miſtrooſtich

was,ter oorſaken dat hy als-dan gee

ne Miſſe, noch hooren, noch leſen

mochte, waer over hy aende ſoete

Maghet ſijn beklagh dede. Zijnde

in duſdanighe droefheyt, wirt den

kercker ſnachts daer naer met een

alder-claer - blinckenſte licht bea

ſtraelt, ende ſiet een ſchoon, ende

dun wolckxken tot hem neder-da

len, daer de Koninginne des He

mels mede om-ringelt was, ende Sy

ſprack hem vriendelijckaen met de-/

ſe woorden : Sone verbeyt wat , en de

ſchept moedt : deſe vervolginghen ſul

len haeſt eyndighen, ghy ſult Miſſe le

ſen, ende u vertrooſten : breeckt,ende

## uyt deſen kercker, en de ick ſal u

elpen , en de by ſtaan. Door deſe

woorden kreegh Ioannºt ſeker hope

van eene aenſtaende verloſſinghe,

dogh en konde niet achterhalé wan

neer, ofte op wat maniere ; maer

de H. Maghet heeft hem in den

geeſt eene venſter ghetoont, die op

eene gaelderye uyt quam, hem ver

manende dat hy ſich uyt de ſelve

moeſt laten af ſincken. -

Op eenen ſekeren nacht de ghe

tegentheyt ſchoon gevonden heb

« Er ; ; ; -

bende, heeft daer eenighe oude,en:

de ghebroke netten ghevonden, de

welcke hy in die venſter vaſt ghe

maeckt hebbende, heeft ſy ſelven

laten af-ſincken, ende mits die te

kort waren, ſoo heeft hy ſich in die

gaelderye laten vallen, die met hoo

# muren om ringelt was. Hier

aet te bemercken, dat et voor een

mirakel moet ghehouden worden,

dat die oude, ende verſlete netten

in duyſent ſtucken niet ghebroken

zijn. Zijnde nu tuſſchen die vier

hooghe muren, ſoo en wiſte hy niet

waer ſich keeren, hy begaf# dan

tot het ghebedt, verfoeckende den

Goddelijcken by-ſtandt, en de ſiet,

nauwelijckx en hadde hy ſijn ghe

bedt gheſtort, oft hy ſach voor hem

een claer blinckende wolcke,uyt de

welcke een ſeer groot licht voorts

quam, waer uyt tot hem eene ſtem

me quam , ſeggende : Volght my

maer » ende bevondt ſich op ſtaende

voet op dien ſchrickelijcken hoo

ghen muer, 'ende in=volghende dat

groot licht, liet hy hem van den

muer vallen op de ghemeyne ſtrate.

ſonder eenich letſel te hebben.

3foannes ſiende dat hy door de hul

pe Godts uyt dien harden kercker

verloſt was, is ghegaen naer de on

gheſchoemde Carmeliterſen, de welc

ke voor de verloſſinghe van haren

ghemeymen Vader beſorght zijnde,

baden Godtſonder op houden,ende

hoorende dat hy voor de traellie

was, en hebben met geen minder

vreught overgoten gheweeſt, als de

gheloovighe des eerſt beginnende

kercke, doen ſy verſtonden dat Pes

trus uyt de gevangeniſſe door Godts

Enghel ghekomen was. Terwylen,

dat hy voor de traellie was, ſoo is er

oene Religieuſe ſubitelijck in eene

ſware
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ſware qualeghevallen (de Godde

lijcke voorſichticheyt alſoo ſchic-,

kende) waerom ſy datelijck eenen

Biecht-vader moeſten hebben,ende

met deſe gelegentheyt is hy binnen

het Slot ghegaen, hy heeft haere,

biechte ghehoort, ende inhaeren,

noodkby geſtaen, ende alſoo heeft,

hy verborghen ghebleven voor de

aters Lieve Vrouwe Broeders, die

daer quamengheloopenom hunnen,

ghevanghen wederom te hebben,

den welckê ſy ſochten inde Kercke,

Sacriſtye,Spreeckhuys, ende in al-,

le hoeckenenkoten, den welcken

niet vindende, zijn weder-gekeert.

Het perijckel van deſe ſiecke Reli

ieuſe voor-by zijnde, is uyt het

lot gekomen, ende door toe-doen.

van eenige goede vrienden, is van

Toledo vertröckenende in ons Con

vent van Almodavaraen gekomen,

1x cAPITTEL.

Behelſende de Ampten die hy bedient

heeft in de H. Reformatie, en de

Kloºſters die bygeſticht heeft.
-

A L. hoewel dat 3 oannes alle

Overheyt door fijne groote

ootmoedicheyt vluchte, op dat hy

daer van ontſlaghen zijnde , ſich

met Godt inde eenicheyt beter ſou

de konnen bekommeren, het welck

hy van Godt door vierighe gebeden

verſochte, ſco en heeft hy de ſelve

niet konnen vlieden: overſulckx als

hy inde Capittels, ofte al-gemeyne

Vergaderinghen tot eenich Ampt

verkoren wirt,ſoo roerde hy hemel

en aerde, om daer van verloſt te

moghen zijn. Hy viel op ſyne knien

voor de ghene die hem gekoſé had

den, biddende met de tranen inde

ooghen dat-ſe hem dogh van

ampt ſouden willen ontſlaen, Mae

Godt en heeft dat licht niet willen'

verborghen laten, op dat er op den

kandelacrgheſtelt zijnde, alle d'an

dere Religieuſen ſoude voor lichte

door ſijn deughdelijck leven, Ko

mende dan van Toledo t'Aimodovar,

alwaer het Capittel gehouden wirt,

is als Overſten gheſonden gheweeſt

naer 't Convent van Calvarien, daer

naer heeft hy het Klooſter van Bae

fa gheſticht, van daer is hy gekoſen

gheweeſt Prior van Granada, plan

tende in alle deſe Conventen den

ſelven geeſt der verſtervinghe,ghe

bedt,# , ende armoede,

helijckerwyshy in't eerſte Kloo

ſter ghedaen hadde. Naer dat hyal

ledeſe Ampten loffelijck bedient

hadde, ſoo wirthy Vicaris Provin

ciael van Andaluſia ghekoſen, daer

naer wederom Prior. In't eerſte

Capittel Generael dat er in deſe Re

formatie ghehouden wirt, is eerſten

Definiteur Generael, ende te ſamen

Prior van Segovia ghekoſen geweeſt,

alwaer hy vele wonderheden ghe

daen heeft, latende overal groote

teeckenen van heylicheyt, 't welck

1ck hier moet achter laten, hebben

de voor myghenomen ſijn Leven in

een kort begryp te behelſen,'twelck

den Eerw. P.Marcus vande H. Fran

ciſcus Lees-meeſter inde H. Godt

heyt over eenighe jaren in 't lanck

beſchreven heeft.

X. CAPITTEL. . .

Bchelſende de Goddelijcke deughden

daer hy mede begaeft gheweeſt is.

Et waer my by-naer onmoge

hjck alle ſyne# volko

mefijck'
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Ghe

ſoove

deug

melijck te beſchryven, om welckte

doen my eenen grooten boeck nooa

dich ſoude zijn, overfulckx om

eenige kenniſſe aenden goet-jonſti

ghé leſer te geven vande uytnemen

de volmaecktheyt , ende verheve

deughden van deſen S.Man, gelijck

ickſijn leven, alſooſalick hier ſyne

# een kort begryp beſſuy

ten. Eerſt vooral komen my de

Goddelijcke deughden te voor, de

welcke hy, als de voornaemſte bo

ven andere deughden gheoefent

heeft. Het levendich Gheloove daer

hy mede begaeft is gheweeſt, geven

ſijne boecken genoeghſaem te ken

nen, de welcke niet anders, als een

uytdruckelijck afbeelſel van deſe

deught ſchynen te zijn. Hy heeft

in't midden der duyſterheden des

verſtandtsſoo vaſtghewandelt door

den wegh des bloot Gheloove, dat

hy daer in zijnde, niet en heeft ge

ſocht,het ghene aende zielen inſuïc

ke verlatentheyt zijnde, gemeyne

lijck eenighen trooſt ofte onder

ſteunſel by-brenght. Hierom zijn

de in'tghebedt, en ſochte geene in

wendighe vertrooſtinghen , ſoete

ſmakelijckheden, viſioenen, ver

openbaringhen, en de dierghelijcke

andere gratien, maer hy wenſchten

integhendeel altydt te zijn in dor

richeden, onſmakelijckheden, ar

beyt, &c. Hy hadde ſulck een le

vendich Gheloave ten opſicht vande

verhole Myſterien vande H. Dry

vuldicheyt, ende van het Hoogh

weerdich H. Sacrament des Autaers,

dat hy die waerheden eerder ſcheen

te ſien, als wel te ghelooven, het

welck in verſcheyde gevallen claer

lijck# heeft, gelijckerwys

men ſien kan in ſijn leven, het welck

in'tlanck beſchreven is."

De deught der Hope, de welcke Hope,

voorts-komt uyt het Gheloove, was

onuytſprekelijck, ende ſijn vaſt be

trouwé op de Goddelijcke voorſich

ticheyt was ſoo groot, dat hy ſich

liet voor-ſtaen,dat hem niet en kon

de ontbreken volghens de belofte

des Heeren. Hierom ſprekende van

de Goddelijcke cracht deſer deught,

ſeyde ondertuſſchen met verwon

deringhe, als hy de ſelve in-ſagh:

8 Hope, 3 betrouiven der hemels, die

ſoo veel verkryght alsghy verhopt,ende

betrouwt. Ende als men hem ſprack

van't Klooſterte voorſien van eenige

noodtſakelijckheden, ſeyde : Ons

Heere tweet wat ons noodich is, onſe

verbinteniſſe is van hemghetrouwelijck

te dienen, ende het ſtaet hem toe ons

van alle noodtſakelijckheden te voor

Jien,ende ſtellende alſooſyne ſorghe

inden Heere, heeft dickwils won

dere uytwerckinghen der Godde

lijcke voorſichticheyt gheſien.

Wie ſal ſyne Seraphinſche Liefde Liefde

daer ſijn herte mede ontſteké was,

ende ſijnen Heere beminde , weer

delijck konnen beſchryven ? Doch

al hoe-wel dat et voor my eene

groote vermetentheytſoude weſen,

den alder-grootſten brandt ſijnder

Liefde met myne penne te willen

uyt-drucken, ſoo is't nochtans dat

ick die aen-neme in't kort te behel

ſen naer mijn kranck vermoghen,

belydende, dat al'et ghene ick hier

ſal ſegghen, veel minder is als ſyne

liefde, ende onweerdich om de ſel

ve ten vollen, ende ghenoeghſame

lijckuyt-te-drucken.

Wy konnen eenichſints achter

volghen,met wat grooten brant der

liefde ſijn herte ontſteken gheweeſt

is, als wanneer hy door een alder

ſoetſte ghewelt der liefde ghelijek

over
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wonnen is gheweeſt , als wanneer

hy op eenen ſekeren tydt met d'oo

ghen des verſtandts eenen Seraphin

inde figure van een brandende vier

tot hem heeft ſien komen, om hem

met de vlamme der liefde te verſlin

den, Den S. Vader gevoelende de

ſen onghewoonelijcken brandt der

liefde, daer ſyne ziele ſoo ghewel

delijck mede verſlonden wirt, rie

met een teer ghevoelen : O levende

vlamme der liefde ! hoe ſoetjens quetſt

gby my in het binnenſte van myne ziele

arc. welck liedeken hy daer naer

# eene verheve maniere heeft uyt

gheleyt. -

Den brandt der liefde,waer door

ſijn herte blaeckte, vertoonden haer

ondertuſſchen in ſijn weſen , het

welck ſomwylen met eenen hemel

ſchen glans overgoten, den inwen

dighen brandt der liefde te kennen

. Eens weſende eenen grooten

## , heeft de Religieuſen

in het Capittel vergadert, alwaer

een Kindeken JE sus op den Au

taer ſtont, hy verweckte de Religi

euſen tot het overdencken van de

overvloedige weldaden, die ſy door

de menſch-wordinghe CH R 1 sT 1

# hadden, ende ſiet , men

eeft claer-blinckende ſtralen uyt

het weſen des Kindeken ſien komé,

de welcke ſijn weſen beſtraelden,en

de van daer beſtraelde ſy oock alle

de ghene, die daer teghenwoordich

waren, waer door te kennen ghege

venwirt, dat de woorden van de

ſen hemelſchen Man genſterkens

waren, die niet alleenelijck uyt ſy

hen mondt, maer oock uyt den

mondt des Heeren voorts quamen,

Men magh van hem oock waerach

telijckſegghen, het ghene van on

ſen H. Vader Elias gheleſen wort,

-

Sijn woordt brandenghelijck eene faca

kel, waer door### ghemoederen

vande ghene die hem aen-hoorden,

ontſtack, ende tot liefde verweck

te. Onſe H. Moeder pleeghde van

onſen S. Vader Joannes te ſegghen:

't Is onmoghelijek dat men metJoannes

van Goddelijcke ſaken kan ſpreken,

want ſooſaen als hy

ſoo vort hy inden. Geeſt op ghetoghen,

oft hy is oorſake dat een ander op gheta,

ghen wort. Hierom wirthy van vele

perſoonen ghenoemt Eenen hemel

ſchen verleyder te weſen, eenen Sera

phin met de menſchelijcke nature ben

kleedt. -

XI. CAPITTEL.

Behelſende de zedelijcke deughden, de

welcke by volmaecktelijck bekomen !

heeft.

N

l

Aer de Goddelijcke Deughs

den# de Zedelijcke,de

welcke hy inden opperſten graet ber

komen heeft. Ende ghemerckt dat

de oodtmoedicheyt het fondament

is, waer op den geeſtelijcken bouwe

der volmaecktheyt moet ghebouwt

zijn, ſoo ſullen wy eerſt voor al van

ſijne diepeOotmoedicheyt ſpreken,

de welcke uyt-ſcheen in ſijne woor

den, wercken, weſen , ende klee

deren , ende gemerckt dat hy kleyn

ghevoelen van ſy ſelven hadde »ſoo

en ſprack hy noyt dat tot ſijne ey

# groot-achticheytsende lofkon

eſtrecken, noch hy en konde ver

draghen dat een ander het ſelve de

de. 't Is ghebeurt dat er eenige Re

ligieuſen waren, de welcke in ſyne

teghenwoordicheyt ſpraken vanden

# arbeyt, ende moeyelijcke

eden die hy onderſtaen haddeinde

veryoorderinghe van deſe Heylighe

#" Rifer

g:

## te ſpreken a '

-ootmot
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Reformatie, die ſulckx hoorende,

ſtopte beyde fijne ooren, biddende

dat-fe eerder van ſyne ſonden, als

daer van ſouden ſpreken. Sekeren

Religieus van een ander Orden,om

dieſwille dat den S. Manſijne ydele

reden, die hy voorts-brocht, belet

- te , ſevde : Het ſchynt dat ghy zyt

*2. -"

* * * ),

het kindt van een in ſlechten Landts

man : waer op den S. Man andt

woorde : Icken ben ſoo veel noch niet,

maer het kindt van eenen ſlechten, ende

drmen toever : door welcke andt

woort hy niet alleenlijck beſchaemt

gheworden is, maer oock ſoo be

weeght geworden, dat hy van dien

tydt aftot onſen S. Vader ſeer ghe

# is, ende heeft ſy

me heylicheyt over al verbreydt. Hy

pleeghden van Godt dry ſaken te

vraghen, ten eerſten, dat hy veel

ſoude moghen lyden, ten tweeden,

dat hy geenenOverſté en ſoude mo.

ghen ſterven, en de ten derden, het

welck een teecken is van eene alder

diepſte ootmoedicheyt, dat hy ver

acht, ende verſmaet ſoude moghen

leven, en ſterven. Als hy in't Con

vent van Segovien op eenen ſekeren

tydt badt voor een beeldt, uytdruc

kende onſen Salighmaker, dragende

ſijn Cruys, heeft deſe woorden uyt

het beeldt voorts-komende ghe

hoort : Joannes , wat begeert ghy

voor alle uiven arbeyt ? waer op hy

andtwoorde : Heere niet anders dan

lyden, ende verſmaet te worden voor

u : welcke verkieſinghe voorwaer

feer beſonder geweeſt is,voorts-ko

mende uyt eene vierighe liefde, be

geerich om te lyden, ende verſmaet

te worden voor haren beminden.

Armoe- Hy heeft de vry-willighe Armoe

de. de nauw-keurichlijck onderhouden,

de welcke haren oorſpronck nam

uyt eene waerachtighe onthechtin--

ghe, ende naecktheyt des geeſts.

Hy trachte altydt in't ſlechſte, ende

verworpenſte Celleken des Kloo

ſters te woonen, het welck verciert

was met een houten Cruysken,ende

ſijnen huys-raedt beſtont in eenen

Brevier, Bybel , Diſcipline, ende

Hayren-kleedt : hy was met een

oudt, grof , ende ghelapt kleedt,

het welck nochtans ſuyver en net

was, bekleedt, ten zy dat hy onpaſ

ſelijck was. Hy gonck altyt te voet,

levende op den wegh metaelmoeſ

ſen, die hy vraeghde, hy ſochte al

tydt inde ſlechtſte plaetſen te loge .

ren, daer latende andere, alwaer

hv beter onthaelt ſoude gheweeſt

hebben, vluchtende de rijckdome

men, ende het ghene eenich ver

maeck aen't lichaem konde by

brenghen. In't ſtichten der Con

venten en wilde hy geene Renten

toe-ſtaen, ende als wanneer de wel

doenders ietſondê dat delicaet was,

als'er geene ſiecken waren,ſoo ſonde

hy'et wederom, ſegghende dat het

niet en betaemde dat CarmelstenDiſ

calſen ſoo leckerlijck ſouden gae

traćteert worden. - - is

'Syne Engelſche ſuyverheydt was

ſoodanich , dat hy in het lichaem

ſonder lichaem ſcheen te leven, en

de het ghenete verwonderen is,met

ſyne teghenwoordicheyt druckte

hy de ſuyverheyt in andere perſoo

nen, die met hem ſpraken, ende

het ghene ſijn ſuyver ende reyn lic

haem gheraeckt hadde, ſcheen alle

tentatien des onſuyueren geeſt wegh

te nemen, als men die ghebruyck

ten. Wie ſoude konnen ghelooven

dat eene vrouw perſoon, de welcke

ſterck met den prickel des vleeſch

ghequelt was, daer af ontſlaghen is

gheweeſt

Suyver

heyt.
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Lydt

4fm

heyt.

Stren

Richeyt

gheweeſt als ſy ophem peyſden,het

welck nochtans ghebeurt is in een

Nonneken, de welcke met den on

ſuyveren geeſt ghequelt zijnde,daer

van verloſt gheweeſt is, met alleen

lijck op hem te peyſen, ſoo dat hy

door ſyne onbevlecte ſuyverheydt

met recht aen d'Engelen ſelfs verge

leken , ende eenen aerdtſchen, ofte

lichamelijcken Seraphin ghenoemt

magh worden, ghemerckt dat ſyne

ſuyverheyt ſoodanich is gheweeſt.

De Lydtſaemheyt van Joannes is

onverwinnelijck gheweeſt , wiens

ghemoedt geenen arbeyt,hoeſwaer

dat hy oock was,geene ſieckten,hoe

langh-durich die oock waren, geene

vervolginghen, hoe hardt die oock

waren, noyt en hebben konnen bre

ken. Hy pleeghde te ſegghen: Wat

weet hy , die voor Chriſtus niet en weet

te lyden ? Als men van lydenſpreeckt,

hoe meerder lyden, hoe beter. Hy heeft

eens een liedeken hooren ſinghen,

# tot lof vande lydtſaem

heyt, waer door hy ſoodanichlijck

in Godt verſlonden heeft# jo

dat hy de yſere traellie vaſt-ghegre

pen heeft, op dat hy door de cracht

der liefde niet en ſoude op-ghetroca

ken gheweeſt hebben, het welck

hem dickwils over-quam. -

Hier uyt volghden eenen geeſt

der Penitentie, de welcke meerder

te verwonderen is, als naer te vol

ghen. Hy gorde ſijn lichaem met

eeneyſere ghepinde keten,de welc

ke ſoo diep in ſijn vleeſch gheperſt

was, dat ſijnen Mede-broeder,zijn

de ſubitelijck in eene ſware ſieckte

ghevallen, die niet en heeft konnen,

uyt-trecken , ſonder overvloedighe

# Het hayre kleedt

dat hy ghebruyckte was in forme

van een wambeys ende broeck,ghe

* - - - - - ºf

maeckt van gheknoopt peerts hayr: - -

. ..Hy en ruſten maer twee, oft ten

hooghfté dry uren 's nachts. s”Vrya

daghs was hy ghewoon alſſem, ende

ruyt te eten, tot ghedachteniſſe van

de galle , ende edick.

XII. CAPITTEL.

Behelſende de Gaven des H. Geeſt. -

W Y hebben de deughden van

VW deſen S. Man maer in't kort

voor-gheſtelt, laet ons van gelijc

ken oöckin't kort de Gaven des H.

Geeſt , ende de gratien die Godt

hem ghejont heeft, begrypen. De

Gave der Wysheyt, ende weten- Gave

ſchap daer hy mede begaeft geweeſt der

is, ſchynen wonderlijckuyt in ſyne Wys

Boecken, inde welcke hy de zielen heyt.

beſtiert tot de aldereverhevenſte be

ſchouwinghe , ofte contemplatie,

In geene boecken enſuldy de verho

lentheden Godts op eene ſoo verhe-,

ve, ende clare maniere beſchreven,

ende uyt-ghedruckt vinden , gelijok

in ſyne hemelſche Schrifté,de welc

ke hy , ſonder eenighen anderen

boeck te ghebruycken, ofte te le

ſen, behalven de H. Schrifture,ena

de ſijnen Brevier, beſchrevé heeft;

waer uyt dat claerlijck blyckt, dat

hy die door Godts beſonder in gev6.

gheſchreven heeft. Waer uyt men,

nu kan trecken, hoe wonderlijck

dat hy de verhole myſterien Godts

door-grondeert heeft. Zijnde eens

op ſekeren tydt verſlonden in deſe
verhole myſterien, naer dat # tot

ſy ſelven# was, ſoo heeft

hy den# JE S UM ſoo na

turelijc uyt-ghetrocken , dat de

voornaemſte Schilders gheoordeelt

##'et een mirakeleus werck

Weelt 15,,,, . . . . . . . . ty,
+++++ 2. Hy
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Profe

tie.

-

Hy heeft vele ſaken gheweten

door den geeſt van Profetie, onder

andere heeft hyghewetenden dagh

ende d'ure, in de welcke hy ſoude

ſterven. Hy door-grondeerden het

binnenſte des herten der menſchen,

de ſonden die de penitenten vergeté

hadden te bichten , maeckten hy

haerlieden indachtich. Hy heeft

van te voren gheweten, dat hy in

onſe H. Religie ſoude komen, ende

die in haren eerſten luyſter herſtel

len, ende wat vervolginghen hy

daerom ſoude lyden. Hy heeft eené

beweenelijcken val van eene Reli

gieuſe, vande wondekens genaemt,

voorſeyt,ende noch vele andere din

ghen heeft# voorſeyt, die al-te

mael alſoo ghebeurt zijn, ghelijck

hyvoorſeyt hadde.

Hy heeft ſulcke macht over de

duyvelen ghehadt, dat hy hier in

met den H. Baſilius magh verghe

leken worden, ghelijck de onſuyve

re geeſten sloock teghen hunnen

wille, beleden hebben, als wanneer

# door de ghewoonelijcke gebeden

er H. Kercke, daer toe in-gheſtelt,

uyt-ghemaent wirden, belydende

dat-ſe van geene Heylighen in den

hemel ſoohardt beſtreden wirden,

als van eenen Carmeliet Diſcals, met

name Joannes vanden Cruyce, ende

dat-ſe van niemandt anders, ſedert

den tyt vanden Heylighen Baſilius,

ſoo ſware vervolginghen gheleden

hebben, als van hem. Hy heeft er

met duyſenden uyt de lichamen der

menſchen verjaeght , hy heeft hun

de handt-ſchriften, met hun eyghen

bloedt onderteeckent, doen wedere

om geven, ende alſoo die ellendige

menſchenuyt de klauwen des duy

vels verloſt,het welck teghenwoor

dich noch ghebeurt, als hyaen-roe

-

pen wort, oft als men fijne Reliqui

en daer toe ghebruyckt. Hy heeft

oock ſchroomelijcke tempeeſten ,

en onweder met het teecken des H.

Cruys doen verdwynen, ende den

brandt, die ons Convent ghenaeck

ten, heeft hy reghen de kracht der

winden afegheweert, ende dierghe

lijcke andere ſaken.

Hy is van Godt oock begaeft ge

weeſt met de Gratie van Gheneſinge,

endeom alles in't kort te begrypen,

Der

ſooſeghick, datter niet eene ſoor-Jinghe,

te van ſieckten gheweeſt is, oft hy

heeft-ſegheneſen, doen hy leefde,

oft door ſyne Reliquien gheneſen

worden : ende het ghene dat won

derlijck is, al het ghene dat#
in ſijn leven ghebruyckt heeft, ghe

lijck fijne kleederen, etter-doeckx

kens &c. is ſeer crachtich gheweeſt

om ſiecken te gheneſen, als men-ſe

met betrouwen ghebruyckt heeft.

XIII. CAPITTEL.

Behelſende fijne leſte Sieckte.

T En tydeals Joannes Provinci

ael was, ſoo is hy in eene ſwa

re, ende peryckeleuſe ſieckte ghe

vallen, de welcke hem ſoodanich

lijck benauden, dat hy naer'rghe

voelen der doctoren niet langhe

meer en ſoude gheleeft hebben :

maer dendienaer des Heerenſeyde

door eenen geeſt der profetie : lek

ſal veel lyden, maericken ſal van de

Je fieckte niet ſterven: want den ſteen

en is noch niet ghenoegh ghepolyſtert,

maer als hy nu ghenoeghſaem ghe

poleyſtert, ende met alle ſoorten

van deughden verciertisgheweeſt,

ſoo ishy in't Convent van Rupella

met eene ſtercke kort-ſe bevanghen

gheweeſt , waer by noch eenighe

wonden *
-

Ghene
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wonden , en ſmerten ghekomen

zijn, ende dit is ſyne leſte ſieckte

heweeſt. Ende om dieſwille dat

it Convent in eene wilderniſſe ge

leghen was, alwaer men de Docto

ren by der handt niet en hadde, ſoo

wirt hem keus gegeven om te gaen

naer het Convent van Baefa, ofte

wel van Ubeden, de welcke de nae

ſte gheleghen waren, hy heeft dan

# het Convent van Ubeden,

eens-deels om dat hy aldaer niet be*

kent en was, anders-deel om dat hy

wel wiſte, dat hem aldaer geene an

dere ghelegentheden en ſoudé ont

breken om te lyden. Zijnde nu op

de reyſe gheſtelt, hebben ſyne Me

de broeders bemerckt dat hy ſeer

flauw was , overſulckx hebben ſy

van hem ghevraeght oft datter niet

en was, daer hy luſt toe hadde,ende

het ſcheen dat hy wel aſperges ſou

de g'eten hebben, maer den tyt,en

de het ſayſoen was voor-by , want

het was nu inde maendt van Sep

tember. Syne Broeders hebbé daer

overgroot ghevoelen ghehadt, om

dieſwille dat-ſe hunnen goeden Va

der in dien teghenwoordighé noodt

niet en konden helpen, maer Godt

en heeft ſijnen dienaer in dit gheval

niet onghetrooſt ghelaren : want

nauwelijckx en waren ſy gheſeten

op den kant van een riviere om wat

te ruſten, oft ſy hebben daer op ee

nen ſteen een buſlelken Aſperges,

ſeer ſchoon, verſch, ende malſch

ſien ligghen. Den oodtmoedighen

Paterſoeckende dit mirakel te bee

decken, vermaende eenen van ſyne .

Mede-broeders,dat-ſe eens ſien ſou,

den, oft datter niemandt op't velt

en was, die den Aſperges ſoude toe

behooren, maer niemandt ghevon

den hebbende hebben ſy hunne rey

ſe trachten te vervoorderen. - . - .

Nauwelijckx te Ubeda aen geko

men zijnde, begonſt den S. Man

ſiecker, en ſiecker te worden, ende

boven op ſijnen rechten voet is er

eenen grooten ſweergekomen, den

welcken den Churizijn ſoeckende

te gheneſen, is ghenootſaeckt ghe

weeſt de wonde in forme van een

Cruys open-te-ſnyden, 't welck den

S» Man ſiende,heeft ſich verheughts

ende Godt ghelooft ende gedanckt,

dat hy weerdich gevonden geweeſt,

is in eenen voet te draghen de vyf

wonden Chriſti. Daer iseene groo

te menichte van etter uyt die wondé

gheloopen, wiens cracht ſoo groot

gheweeſt is, dat de doecken, die

daer inghedopt waren, ende voor

andereſieckenghebruyckt gheweeſt

zijn, vele van die van hunne ſieck

ten mirakeleuſelijck gheneſen ghe

weeſt zijn : ſy waren oockſoo wel

rieckende, dat men die doecken

onder andere door dienſoeten geur

alleen konde onderſcheyden, Ende

om deſe waerheyt te beveſtighen,

ſoo is'er eenen Religieus van't ſelve,

Convent gheweeſt, denwelcké een

ſchotel vol etter vindende ende uyt

den ſoeten geur meynende dat het

eenighen koſtelijcken dranek was,

heeft de ſelve gheheel uyt-gedronc

ken, vindende daer in eenen ſoeten

ſmaeck, ghelijck hy daer naerghe

tuyght heeft, als hy daer naerghe

weten heeft wat hy ghedroncken

hadde, - -

Syneſieckte, ende ſmerten##

den daghelijckx meer en meer, de

welckenaer't ghevoelen der Mede

cijn-meeſters,ſeer ſwaer ende#

waren, des niet teghenſtaende bleef

goannes in alle deſe grouwelijcke

pynen en ſmerten met een ſooghe

+f ſets
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ſet, ènde blyde ghelaet, al oft hy

niet met allen ſcheen te lyden. In

alle die# wirt goannesſeer dick

wils op ghetoghen inden geeſt. ſoo

dat de Medecijnsmeeſters ondertuſ

ſchen genootſaeckt waren te wach

ten, tot dat hy wederom tot ſy ſel

venſoude ghekeert gheweeſt heb

ben. Hier uyt ſoo is de faem van ſy

ne heylicheyt door die Stadt , daer

hy te voren niet bekent en was,ver

ſpreyt gheweeſt. Eenighe wereldt

lijcke perſoonen in ſyne Celleghe

komen zijnde, hebben hem in ſyne

ſmerten met een ſoet, ende aenghe

naem muſieck, een weynich mey

nen te vermaken, eenen vande Re

ligieuſen heeft hem daer naer ghe

vraeght hoe dat hem 't muſieck be

vallen hadde? Hy antwoorde : Ick

en hebbe dat muſieck niet gehoort,want

Godt heeft my met een veel ſoeter, ende

denghenamer muſieck onderhouden.

Waer uyt men ghelooft, dat hy in

den geeſt met een ander muſieck,

ende geluyt der Engelen vermaeckt

is gheweeſt, tot vergeldinghe om

dat hy dien uytwendighen trooſt

veracht heeft ter liefde Godts,

xIv. CAPITTEL.

Behelſende ſyne wonderlijcke, endege

a luck-ſalighe Doodt.
- en ººr -

\ En Salighen Joannes heeft van

D te voren den tydt gheweten,

Godt hem ſulckx gheöpenbaert heba

bende, wanneer dat hy ſoude ſter

ven, ende de Alder-heylighſte Ma

ſet heeft hem den dagh voor hare

onbevlecte Ontfangheniſſe oock

veropenbaert, ende te kennen ghe

geven, dat hy Saterdaghsdaer naer

##chtsten it, uren, als men ghe

t ": 2- t * * *

meynelijck de Metten ſinght, uyt

dit levenſoude ſcheyden. Van dien

tydt afſoo vraeghde hyalle daghen,

wat dagh dat'et was : want hy was

ghedurich in Godt ſoo verſlonden,

dat hy niet en wiſte wat dagh dat'et

was. Hoorende eens den Medecijn

meeſter ſegghen dat hy'et niet lanck

meer en ſoude maken, antwoorde :

Ickhebbe my verheught in de dinghen

die mygheſeyt zijn, wy ſullen in 't buys

des Heeren treden. Ende datelijck

voeghde hy daer by: Deſe ſoo blyde

tydinghe ghehoort hebbende, zijn alle

myne pynen verdwenen. Sy hebben

hem dan ſyne H. Kercke Rechten

willen geven, maer hy antwoorde:

Daer is noch tydtsgenoegh,# tl-6,

in tytr vermanen. Donderdaghs daer

naer ontrent den avondt, vraeghde

hy wat dagh dat'et was, ende als 't

men hem gheſeyt hadde, ſoo heeft

hy verſocht berecht te zijn. 't En

kan met geene tonghe uyt-gheſpro

ken worden,met wat een liefde,ho

pe , ende gheloof hy het Hoogh

weerdich H. Sacrament des Autaers

ontfanghen heeft. s'Vrydaghs zijn

deden 13. December', vraeghde

wederom wat dagh datet was,ende

hoorende dat et Vrydagh was, ſoon

en heeft hy niet meer naer den dagh

ghevraeght, maer dickwils naer de

ure. Eensſeyde hy: Ickvraghe wat

ure dat 'et is: want [Godt zo gelooft Jº

deſen nacht ſal ick myne Mettenen in

den hemelgaen ſinghen. * *

'tSavonts ten vyf uren vraeghde,

hy het H. Olyſſel,het welck hy met

alle devotie ontfanghen hebbende,

vraeghde met alle oodtmoedicheyt

vergiffeniſſe van alle de Religieu-,

ſen, ende ſy in teghendeel vraegh-,

den van hem ſijneVaderlijcke bene

dictie rende dat hy aen hunlieden

CCne

::

#!

En:

##1

--

'n

:w

&I



Ioannes vanden Cruyce.'

eene geeſtelijcke leeringhe - tot
trooſt van hun allen, ſoude geven,

het welck hyghedaen heeft, on al

ſoo te voldoen aenden Eerw. Pater

Provinciael, die het vertochte » te

weten, den Eerw. P., Antoniº van
geſus, die met hem deſe H. Refor

ºnatie begonſt hadde, ende aldaer

tegenwoördich was. Tenacht uren
vraeghde hy wederom wat ure dat

het was, ende als hy'et wiſtesleyde:

Ach, moet ick noch ſoo langh in dit le

ven blyven. Daer naer wederom g:
vraeght hebbendenaer de ure, ende

verſtºren hebbende dat'et maer.ne

ghen uren was 'ſeyde, Ghebreken

#er noch dry uren ? Ab ! mijn ballingk

ſchap in dit leven is my verlenght.Ten

#,uren hoorde hy eene klocke

luyden , ende vraghende waefoºn
dat men luyden, ſoo heeft men hem ,

eantwoordt dat men ter Mettenen

# in een Nonne-klooſter,waer

op hy ſeyde: En ickſal ooek, door de

gietheyt Godts, de Mettenen met omſe

Xi teve Vrouwe inden hemel gaen Jin

ghen: ende ſooſaen al hy deſe woor:

den gheſproken hadde, ſoo wirdt
ſija herte met eene viert he liefde

tot deſe H. Maghet ontſteken, ende

ſprack haer aen met deſe woorden:

iek dancke u, 6 myne Moeder ende K9

ninginne, dat'et u belieft heeft ſoo te

ſchicken, dat ickop eenen Saterdagh,

die u toe.# eyghent is, uyt deſe we

relt verſcheyden ſal,

Ten half ure twelf dede hy de Re

ligieuſen vermanen, ſegghende dat

ſyne ure des doodts naeckte, de

welcke altemael datelijck zijn ko

men aen-geloopen, knielende ront:

om het bedde, met brandende kerſ

ſenin hunne handen. Men heeft de

# ghebeden, die de Hey

iighe Kercke toe-ghe-eygent heeft
*

om den ſtervenden menſch by té

ſtaen, beginnen te leſen, de#
hy, ſoo veel als hy konde,oock me

de las. Hier naer vraeghde hy, dat

men hem iet uyt het boeck der San

ghen voor-leſen ſoude waer door
ſyne ziele ſoo te erelijck ontſteken,

ende door-wondt is gheweeſt, dat

hy gheheel wederom in Godt ver

ſlonden is gheworden. - -

Als het nu op den ſlagh van twelf

uren was, ſoo heeft h, het Cruyci

fix, het welck hy in ſyne handen

hadde, neder-gheleyt, ende bren

gende ſijn ermen onder de ſlaep

lakens, heeft ſy ſelven met alle ze

baerheyt gheſchickt, ende ſijn lic

haem tot de doodt ghevoeght, ende

wederom nemende het Cruycifix,

heeft met eenighe vierighe Schiet -

ghebedekens, wederom door eene

teere liefde in ſijnen ghekruyſten

Jeſum beginnen te ſmilten.Een half
quartier uers voor den twelven is'er

in ſijne Celle eenen vierigh en Bol

verſchenen, den welcken met fijn

claer blinckende licht, en de vlam

mighe ſtralen de gantſche Sieck kan

mer ſoo verklaerde, dat door dit

groot licht alle de brandende kerſ

ſen, die die Religieuſen in hunne

handen hadden ghelijck verduyſtert:

waren, niet teghenſtaende datter

over de 25. brandende kerſten Wal

ren. Dit wonderbarich hemelſch

licht omringelde met ſyne ſtralen

het bedde van onſen S. Vader ſoo

danichlijck, dat men dien branden

den Seraphyn aldaer als eene Sonne

ontſteken ſagh ligghen, Daer-en

tuſſchen ſloegh het twelf uren, en de

hoorende dat men met de klocke

luyde , vraeghde wederom Waer

dat men luyde, ende als men hem

antwoorde dat et naer de Mettens -
' . - was,
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was,ſbo keerde hy ſyne ooghen met

eene vriendelijckheyt naer ſyne

Broeders, ende hun aenſiende met

een minnelijck gelaet, al oft hy hun

den leſten Adieu wilde geven, ſeyde

met eene inwendighe vreught : Ick

gaen deMeetenen inden Hemelſinghen.

Ende met eene teere liefde, ende

devotie het Cruycifix kuſſende, het

ghene hy in ſyne handen hadde,ſey

de : Heere, in uwe handen bevele ick

mijnen geeſt: waer mede hyſyne oo

ghen gheſloten hebbende heeft met

roote ruſte , ende gheſtadicheydt

# sghelaer , ſijnen ſalighen geeſt

aCn# Schepper gegeven, Sater

daeghs een weynich naer den twelf

uren, ghelijck hy voorſeydt hadde,

weſende den 14. December in 't jaer

1 591. oudt zijnde 49. jaeren, heb

bende onſen Heere in't Orden van

Onſe Lieve Vrouwesbroeders des

Berghs Carmeli ghetrouwelijck ge

dient den tydt van 28. jaeren, waer

van hy de 5. onder de Paters Lieve

Vrouwe Broeders, ende de andere

23.in onſe H. Reformatie yeverich

lijck beſteedt heeft.

XV. CAPITTEL.

Behelſende de beſchryvinghe der ghe

ſtelteniſſe ſijns Lichaems, fijne be

graveniſſe, ende veropenbaringhen.

E grootte ſijns Lichaems is

#r gheweeſt, bruyn

achtich van weſen, magher, maer

nochtans wel gheproportioneert,hy

was kael van hoofde, ſijn voor

hooft was breedt, de ooghen waren

ſwart, ſoo nochtans, dat ſijn opſicht

ſoet, ende minnelijck was. Hy had

deeenen lanckworpighen, ende ee

nichſints gheheuvelden neus. Eyn

- - -

delijck de gheſtelteniſſe fijns Lic

haems was ſoodanich, dat ſyne te

ghenwoordicheyt alleen , andere

menſchen die hem ſaghen, tot ze

baerheyt verweckten, synen ſalia

ghen geeſt ghegheven hebbende,

wirden ſyne kaken bloſende, ende

gheheel fijne tronie bleef aenghe
naein, ſchoon, ende met eenenſeer

wonderlijcken glans over-trocken.

Naer fijne aflyvicheyt ghevoelde

meneenen boven natuerlijcken het,

melſchen geur,die uyt fijn Lichaem

was voorts komende, den welcken

niet alleenelijck het celleken-daer

hygheſtorven was, maer oock ge

heel het Klooſter, door ſijne lierſe

lijckheyt vermaeckte. De Religi

euſen, ende wereltlijcke perſoonen,

die daer teghenwoordich waren,

verweckt zijnde door eenebeſonde

re devotie , gheſien hebbende ſoo

wonderlijcke, ende heylige doodt,

hebben datelijck ſyne doecxkens,

Schapulier, Rooſen-hoyken, klee

deren, Brevier, ende andere dier

ghelijcke dinghen, die den S. Man

ghebruyckt hadde, ghenomen,hou

dende die voor koſtelijcke Reliqui
CIl,

Hy is begraven gheweeſt met ee

nen toe-loop van ontallijcke men

ſchen, de welcke door eene beſon

dere devotie verweckt zijnde, ſoch

ten dat heyligh Lichaemaen-te-ra

ken. Daer naer is het Lichaem van

Ubeda naer Segovien ghedraghen ge

weeſt (het weick hy te voren voor

ſeyt hadde ) alwaer hy begraven

light in een ſchoon, ende verheven

graf, het welckonſen ghenadighen

Koninck Philippus den Derden Sa

liger memorie, uyt eene beſondere

devotie, die hy tot onſen S. Vader

hadde,op gherecht heeft. Hy#
vele



Joannes vanden Cruyce. - --

vele mirakelenghedaen, ſoo in zijn

leven, als naer fyne doodt, de welc

ke in't lanck beſchreven ſtaen in't

verhael van ſijn Leven. Hy heeſt

ſich, ſoo aen wereltlijcke, als aen

Geeſtelijcke perſoonen naer fijne af

iyvicheyt veropenbaerts Seer won

erlijcke zijn de vertooningen, die

men tot noch toe in geene Heyligen

hebben weten te gheſchieden, de

welcke men hedens daghs noch ſet

inde Reliquiem van deſen S. Man,

waer in men verſcheyde dinghen

ſiet, te weten, de beelden van on

ſen. Salighmaker van onſe Lieve

Vrouwe, vanden H. Geeſt onder de

# van eene Duyve, van 't

. Sacrament des Autaers, van de

Enghelen, ende noch meer andere:

ende namentlijck ſiet men daer is

een beeldt, waer door vertooght

wort den S. Man knielende voor

onſen Salighmaker, ende fijne alder

heylighſte Moeder. -

Deſe hemelſche vertooninghen

heeft men eerſt ghewaer geworden

op dry Koningë dagh in'tjaer 1594

binnen Medina del Campo. Daer

naer heeft men-ſe oockgheſien bin

nen Segovien, Burgos, Saragoza, Ca

latayud, Ubeden, ende by-naer over

al, daer men ſijne H. Reliquien

heeft. De eerſte vertooningen , die

binnen Medina del Campo gheſchiet

zijn, die heeft den Hoogh-weerdi

ghen Heere Joannes Vigil de Quint

ones Biſchop van Valladolid met alle

fijne omſtandicheden onderſoecht,

ende voor waerachtighe gehouden,

ende beveſticht. Binnen de Stadt

Van Calatayud waren twee lichte

Vrouwen, de welcke alle vreeſe

Godts, ende menſchelijcke ſchaem

te verloren hebbende ſoo ſchande

kuſelijck leefden , dat 'er ieder-een

in verergert was, ſy waren in hare

boosheyt# , ſoo dat alles

te vergeefs was, het ghene men tot

haerder bekeeringhe dede. Eynde

lijck men toonde haer deReliquien

Van onſen S. Vader, waer ſy eene

Magdalene ſaghen, die hare ſonden,

beweenden, waer door ſy inwen-,

dich ſoogheraeckt gheweeſt zijn,

dat ſe hare ſonden met overvloedi

ghe tranen beweent, ende haer le

ven ghebetert hebben. * -

Den Alderheylighften Vader Ur

us den achſten Paur van Roomen

beweeght zijnde, door deſe, ende

ontallijcke andere Mirakelen , die

Godt door fijné Dienaer uyt-werck

te, heeft Open brieven naer Spa

nien af gheveerdicht, om de ghe

woonelijcke onderſoeckinghé voor

de Beatificatie van Joannes te nemé,

Terwylent dat men beſigh was met

deſe onderſoeckinghen te doen, ſoo

is'er iet wonders gheſchiet, weere

dich om te verhalen. Daer was ee

nen ſekeren Religieus, die tot on

ſen S. Vader niet ſeer gheneghen

was, ende als men hem onder ana

dere oock vraeghden, wat gevoe

len dat hy van hem hadde,ſoo heeft

hy met eene onweerdicheyt, ende

verſmadinghe gheantwoort : Wat

ſal ickſegghen van P. 3foannes ? nau

Weli##hadde hy het leſte woort

uyt-gheſproken, oft hy was geheel

ſtom, ſoo dat hy niet een woorde

ken konde voorts-brenghen, niet

teghenſtaende dat hy fijn beſte daer

toe dede. Siende dat hy van Godt

over ſyne vermetentheyt gheſtraft

was, heeft ſijn miſdaet beleden,en

de ſich met een codtmoedicht herte

keerende tot Godt, vraeghde met

alle oodtmoedicheydt vergiffeniſſe

vanden S. Man, het welck hy oock

#fffff - -- bekomea



'tLeven vandens. Vader J. v. Cruyce.'

bekomen heeft, ende is wederom

ſprekende gheworden : ende van

ien tydt afheeft hy den lof, ende

deughden van 3foannes overaal ver

kondicht.

De Informatien dan binnen Spa

nien wettelijck ghenomen hebben

de, ſoo hebben de Pauſen het Pro

ces der Beatificatie oock onderno

men, welck Proces nu ten leſten in

de i Congregatie der Cardinaelen
vA

gheluckelijck , ende voordeelich

Iijck gheweſen zijnde, heeft onſen

Alder-heylichſten Vader Clemens

denX. door beſonder in-geven des

HeylighenGeeſt onſen goannes van

den Cruyce voor Salich verclaert,

vergunnende dat men van hem de

Kerckelijcke Ghetyden , ende de

H. Miſle als van eenen H. Belyder

ſoude leſen , tot meerder glorie -

Godts, ende ſijnder eeren. Amen.

AP PRO B AT IO OR D IN IS. -

F. MAXIMILIANUS à S. MARIA Carm. Diſcalceatorum Provincie,

S. 3foſeph, per Flandro-Belgium Provincialis.

C Ommittimus R. P. Anaſtaſio d S. Trudone, & R. P. Marcello d S. Bar

bara Theol. Ord. noſtrilegendi & approbandi Opera B. P. N.3ean

mis d Cruce, tranſlata in linguam Flandr. per R. P. Servatium â S. Petro Pri

orem Conv. noſtri S. Alb. Lovani. Datum Bruxell. 169o. 16. Sept. . ..

- F. MAXIMILIANUS à S. MARIA Provincialit.

A P P R O B A T I O.

N Os infraſcriptiex commiſſione R. P. N. Provinc. legimus tranſlat.

Operú B. P.N. Goannis a Cruce factam a K, P. Servatio d S. Petro Ord.

noſtri Priore, & eam invenimus in omnibus concordare cum impreſſione

latina. Ità utillam luce dignam judicemus, ad profectum, & ſalutem,ſpi

ritualem vitam profitenrium. Actum Gandavi zo. Octobris 169o.

F. MARCELLUs A S. BARBARA S. T. Leãor dy Diff. Provincialis

F. ANASTASIUs a S. TRUD. Def Prov. Ür guondam Prior C. Gand,

C E N S U R E.

D Eſen op-ganckdes Berghs Carmeli, met andere kleyne Wercken van

den S. Joannes vanden Cruyce, eerſt uyt-ghegeven in 't Spaens, daer

naer in andere talen over gheſet , oock ten deele in onſe Neder-duytſche,

dan nu in deſe nieuwe over-ſettinghe van vele fouten verbetert, ende tot

den geeſt, ofte ſin vanden Autheur naerder ghepaſt, ende ſeer ghetrouwe

lijck overagheſet : is te betrouwen, dat gelijck ſy in andere talen, om de

ep-grondighe leeringe, ende ſoete uyt legginghe van het inwendich le

ven , groote vruchten# hebben,onder de vlaemſche lief

hebbers van't inwendich leven oock geen minder uyt-werckinge en ſullen

veroorſaken, waeron ick oordeele# ſeer profytelijck ſullen moghen

gedruckt worden. Datum in Ghendt deſen 22.# I693.

C. 3f. L. E GIER, Licentiaet inde H. Godtheyt, Can, ende Aerts

Prieſter van d'Exempte Cath. Kercke. van S. Baeff, Keurder der

Boecken des Biſdom van Ghendt.



o P - G AN c K
DES BERGHS CARMELI

Door den S. Vader

Jo ANNES VAN DEN CRUY CE.

In-houdt des Boeckx.

# Lle de Leeringhe, de welcke ick in dit

# Werck vanden Opaganck des Berghs

Nºs Carmeli ſalgaen verhandelen, wortbe

is grepen indenaervolgende Gheſanghen,

de welcke oock de maniere in haer beſluyten, om te

gaen tot het opperſte des Berghs , den welcken is

den verheven ſtaet der volmaecktheyt van het Gee

ſtelijckleven, welckenſtaet wy hier de vereeninghe

der ziele met Godt noemen te weſen. Ende ghe

merckt dat het ghene, het welck ick ſal gaen ver

handelen, op deſe Gheſanghen, als op haer fonda

ment moet ſteunen, ſoo hebbe ick goet ghevonden

van die hier te ſamen voor-te-ſtellen, op dat alſoo

de gheheele ſubſtantie der ſaken, die ghehandelt ſul

len worden, hier in't cort voor-gheſtelt, claerder

ſouden konnen bevat worden : al-hoe-wel dat het

noodich ſal weſen, als de Geſanghen ſullen verclaert

worden, elck in't beſonder te ſtellen voor d'uyt-leg

ginghe der ſelve, volghens dat de materie, ende

haerder verclaringhe ſal vereyſchen. 1

CAN
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Inde welke de zieleſinght haergheluckich lot, het

ovelck ſy bekomen heeft, gaende door den duyſtee

ren nacht des Gheloove in hare maecktheyt, ende

fuyveringhe tot de vereeninghe des Beminden.

Op de wyſe : Trompet Marin. Oft Can d: ze zijn ſonder baren.

I.

N't duyſter, en by doncker Nacht

Ben ick met ancxſt in liefd'ontſtekâ

O groot gheluck en onverwacht ! ]

Stil uyt mijn eyghen huyrgheſtreken,

'Heel onbemerekt ginckick met luſt. .

jn buyſken blyvendegheruſt.

I 1

In't doncker, maargheruſt en vry,

In vremde kleederen ghedoken,

Ben ick, verlicht met liefd', en bly

Lancx een verborghen leer ontloken :

Ogroot gheluck! ickgingh met luſt,

Bedeckt m't doncker, 't huys in ruſt.

I ! I

- In't groot gbeluck van deſen Nacht,

Sonder dat ickgheſien coſt weſen,

Noch oockſelf; ſicn met al mijn cracht

Eensch dinck vangbeſchapen weſen,

'kEn had licht noch gheleyd’ghemack,

Dan 'tghene dat mijn beri ontſtack.

IV

Dit ſelfſte licht gbeleyde my,

Veel ſekerder dan# ſtraelen,

Daer my verwachte cloeck en vry,

Die my bekent was ſonder faelen,

Stil op eenſyd heel onbewoont,

Daer niemandt ons en viert vertoont.
4 - , - -
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V. **

O Nacht die my wel hebt gheleyt:

O Nacht lieflijcker als d'Aurore !

O Nacht die op den ſelven tydt

Het t twee gheliefkens uyt verkgre!

Wercenicht ſonder 'tminſt belet,

En d'een in d'ander overſet.

Op mijn ſeer ſchoon gebloemde borſt,

Die ick voor hem: beſtraerd alleene, .

Bleef hy in ſlaep door liefden dorſt,

Jck toefden hem boven 'tghemeene,

Den wayer van't Ceder-gheboomt,

Verkoelden hem, maer wel getoome. :

VII

De locht des koclen dagberact ,

Als hy ſijn haer nu uyt uyt ſpreyden,

Sloech m'in den hals tot mijnder baet

met haer claer handt ſonder verbeyden,

En alle mijnder ſinnen cracht

Ded' ſy op houden door haer macht,

VIII.

Ick bleef daer en vergat my vry,

En ruſte daenſicht op mijn liefſte,

't Htel al op, ick verſaeckte my,

Ex liet mijn# in't alder-diepſte

Der witte lelieng'heel verſmacht,

Vergeten, en oock wel veracht.



en nee: ,,V O OR - RED E N. ---- --

a„Agas S, M deſen Donckeren Nacht te verclaren , ende uyt-ten
- vºl legghen , door den welcken de ziele moet gaen tot de

" Goddelijcke Claerheyt vande volmaeckte vereeninghe

der Liefde Godts (voor ſoo veel als den ſtaet van dit te

ghenwoordich leven toe-laet) ſoo wirt'er voorwaer een

grooter licht van wetentheyt, en de ondervindentheydt

En verſocht, als wel is het ghene, ick in my gevoede te we

ſen. Want daer ſijn ſoo vele, ende ſoo groote duyſterniſſen, ſoomenich

vuldighe quellinghen, ende pynlijckheden, ſoo geeſtelijcke als lichame

lijcke, de welcke die# zielen# komen te lyden,

die den ſtaet der volmaecktheyt betrachten dat de menſchelijcke wysheyt

niet ghenoechſaem en is, om die te bevatten, noch d'ondervindentheyt,

om die uyt-te-legghen. Alleenlijck maer kan de ziele, die deſen Nacht is

In-ghetreden, die ghevoelen, maer met geene woorden uyt-legghen,
Hierom en ſalick geenſintsſteunen op de wetentheyr, ende ondervindent

heyt, om iet van deſen Donckeren Nacht te handelen, want men kan ſoa

welin d'eene , als in d'andere ontbreken, ende falen , maerick ſal alleen

Hijck ſteunen op de H. Schrifture, de welcke, als men-ſe voºght, ſoo en

kan men geenſints falen, door-dien dat den H. Geeſt in die ſpreeckt. Al

hoe wel dat 'et oock niet en belet, is't dat ick my oock beheipe, ende my

diene vande wetentheyt, en de ondervindentheyt. Ende waert by aldien

dat ick ieverans in quame te falen byghebreck van verſtandeniſſe, ſoo en

is evenwel myne meyninghe niet iet te willen ſchryven, het ghene teghem '

de echte leeringhe, ende ſin van onſe Moeder de H, Roomſche Kercke,

ſoude konnen ſfrecken: in welck ghevalick my niet alleenlijck en onder

worpe aen haerghebodt, en de licht, maer oockaen het oordeel van een

ieder, die op betere redenen ſteunende, over ſoodanighe faken, ſijn oor

deel ſal ſtrycken, - -

Ick en hebbe my niet begeven om foodanighe dinghen te ſchryven door

myne eyghe crachten aen gheport zijnde, die niet ghenoemfaem en zijn »

is't dat ſe met ſoo verheve ſaken worden vergheleken , maer het vaſt be- -

trouwen,'twelck ick in Godt hebbe, heeft my hier toe beweeght, verho

Pende, dat hy my behulpich ſal weſen, om iet voorts te brenghen, het

ghene profytich ſal weſen aen verſcheyde zielen, die in den uytterſten noor:

zijn, de welcke, als wanneer Godt haer in defen Donckeren Nacht wilt

ſtellen, op dat-fe daer door tot de Goddelijcke vereeninghe ſoude ghera

ken, geenſints voort-ganck en doen inden wegh der deughden, den wele

ken fy hebben beginnen in-te-gaen : ondertuſſchen om dat fy die weyge

ren in te gaen, oft daer in weygeren gheſtelt te worden, ondertuſſchen

cock, om dat ſy haer ſelven geenſints en verſtaen, noch bequame , ende

ervare Leydts-mannen, en de geeſtelijcke Beſtierders en hebben, die haer

tot het opperſte des Berghs weten te leyden, ende te beſtieren; Hierom is't

een jammerlijcke ſake,jae weerdich om medelyden te hebben, te ſien vele

zielen, de welcke eene natuerlijcke bequamicheyt hebben, ende van Godt.

grootelijckx voor-komen zijn, om in defen wegh voorder te gaen, des

niet teghenſtaende en doen ſy geenen voort-ganck , maer blyven op den

- - ' - leeghſten



Meeghſten trap van met Godt te handelen,door-dien dat ſy weygeren voor

der te gaen, oft dat ſy niet en weten, hoe dat-ſe moeten voort gaen, ofte

wel dat men haer niet en leert, noch vande beginſelen des geeſtelijckx leve

af-en-treckt, de welcke , waert dat ſy haer ſelven wat ghewelt aen-deden,

ende met een manhaftich gemoedt deſen wegh wilden aen-vatten, ſy ſou

den tot deſen verheven ſtaet 'gheraken. Ende ghemerckt Godt haer ten

Ieſten met ſoodanighe jonſten, ende gratien voor-comt, dat ſy deſen Nacht

in-gaen , ende door-wandelen, ſonder dat ſy haer ſelven daer toe eenich

ſints pooghen , ende ſonder de beſtieringhe vanden geeſtelijcken Leydts

man, ſoo is't dat ſy daer toe ſeer ſpay, met groote pyne ende arbeyt, ende

met mindere verdienſten gheraken, ende dat daerom, om dieſwille dat

ſe haer ſelven in Godt niet en hebben gelaten, ende aen hem onderdanich

# op dat hy haer ſoude moghen ſtellen inden ſuyveren , ende fe

eren wegh der vereeninghe. Ende al-hoe-wel dat 'et ghewis , ende ſeker

is, dat Godt, die haer beſtiert, haer daer in kan ſtellen , ſonder ſoodani

# hulpe, ende byſtandt, des niet teghenſtaende, als wanneer ſy Godt

omen te weder-ſtaen, die haer ſoeckt te leyden, ſoo doen ſy minderen

voort-ganck, ende en bekomen geene verdienſten, door-dien dat ſy haren

wille niet en pooghen, waer door ſy oock meerder komen te lyden. Want -

daer worden zielen ghevonden, de welcke, als wanneer ſy haer ſelven in

Godtbehoorden te ghelaten, ende haer uytterſte beſte moeſten doen, om

met hem mede-te-wercken,haer eerder komen te beletten met hare indiſ

crete, ende onvoorſichtighe werckinghe, ofte weder-ſtrydinghe, zijnde

hier in ghelijck gheworden aende kinderen, de welcke beginnen te ſper

telen, ende te kryten, als wanneer de ouders haer# hunne ermen willen

draghen, willende met ghewelt alleen gaen , ende alſooghebeurt'et dat ſy

niet voort-en-gaen, oft wel is't dat-ſeiet doen, ſoo is't ſeer weynich,ende

alleenlijck maer op eene kinderlijcke maniere.

Overſulckx, op dat de zielen ſouden weten, hoe dat-ſe haer van Godt

moeten laten leyden,als hy-ſe wilt vervoorderen,ſoo ſullen wy, met Godts

hulpe, hier eenige leeringhen geven, ſoo wel voor de beginnende,als oock

voor de ghene ,# nu alreets voort ganckghedaen hebben, op dat-ſe ſou

den weten haer ſelven verſtaen, oft wel dat-ſe haer ſelven van Godtſoudé

laten leyden. Want daer zijn eenige Bicht-vaders,ende geeſtelijcke Leyts

mannen, de welcke ſoodanighe zielen eer komen te beletten , ende aen

haer ſchadelijck zijn, als behulpich, door-dien dat ſy van het licht, ende

vande ondervindentheyt in ſoodanighe ſaken berooft zijn, alſoo ghelijck

gheworden zijnde aende ghene, die den Toren van Babel timmerden, de

welcke als ſy bequame materialen tot den bouwe behoorden te dienen,ſoo

gaven ſy gheheel contrarie aen het ghene dat ghevraeght wirt, door-dien

dat ſy malkanderen niet meeren verſtonden : want Godt was nederwaerts

ghedaelt - om hare ſprake te verwerren, ſoo dat den eenen, fden anderen

niet meer en verſtondt, ende alſoo heeft-ſe Godt gheſcheyden. Overſulcx

is'et eene ſeer harde,ende moyelijcke ſake, dat de ziele haer ſelven in ſulc

ke gevallen niet en verſtaet, ende datter niemandt gevonden en wort,die

haer verſtaet: want het kan ſomwylen ghebeuren, dat Godt de zieleleydt

door eenen alder-verhevenſten wegh van eene duyſtere beſchouwinge, ene

de dorricheyt, ende dat-ſe haer daer-en-tuſſchen laet voor-ſtaen, dat ſy
- vanden



xanden wegh is afgeweken, ende indolinge is, ende zijnde alſoo in duys

ſterheden, quellinghen, ancxken, ende pijnlijckheden gheſtelt, dat er haer

als dan iemandt ontmoere, ende ſegghe, gelijck die dry vrienden,dieghe

komen waren om Job te vertrooſten, dat ſe met eene melancolie bevan

n is , oft dat die dorricheden uyt eene natuerlijcke geſtelteniſſe voorts

omen, ende dat hieronder wel eene verborghe boosheyt konde ſchuylë,

ende ghemengelt zijn, ende dat-ſe hierom op deſe maniere van Godt ver

laten is;ende terſtont oordeelen ſoodanige menſchen gemeynelijck,dat die

ziele feer quaet is, oft ſoodanige geweeſt is, door-dien dat haer ſulcke din

ghen over komen. Ende daer zijnder, die derven ſegghen, dat ſy in den

wegh des Heeren achterwaerts gaet om dieſwille dat ſy dien inwendighen

ſmaeck, en de trooſt in Goddelijcke ſaken niet meer en gevoelt, gelijckſ
TC Voºren# te genieten; ende alſoo wort de pyne, ende den ancxſt

van die ellendige ziele verdobbelt, want het kan ghebeuren dat de meeſte

# die haer als-dan praemt, voorts komt uyt de kenniſie van

er eyghen miſerie, ende dat 'et haer als dan dunckt claerder als den dagh

te zijn, dat ſe met alderhande ſonden, ende boosheden vervult is: want als

dan geeftGodthaer deſe kenniſſe,als ſy geſtelt is in dien nacht der beſchou

winghe,gelijck wy daer naer ſullen ſegghen., Ende als wanneer ſy iemandt

ontmoet, die van het ſelven gevoelen is, ende haer ſeght, dat'et om hare

fonden alſoo gebeurt, ſoo groeyt hare pynlijckheyt boven maten , ende ſy

wort benaut totter doodt toe. Ende hier mede en houden ſoodanige Bicht

vaders noch niet op, maer om dat ſy oordeelen, dat alle deſe quellinghen

haren oorſpronck nemen uyt de ſonden,die ſymeynen bedreven te hebben,

ſoo doen ſy haer anderwerf generale Bichten ſpreken, ende hechten haer

alſoo wederom aen het Cruys, niet wetende dat'et als dan dien rydt Diet

meer en is om ſulckx te doen, maer dat ſy haer als-dan behoorden te laten

in die ſuyveringe,door de welcke Godthaer oefent,ende hier en tuſſchen

moeſten ſy haer trooſten, ende goeden moedt geven om die quellinghen

verduldichlijck te verdraghen, ſoo langh als t Godt ſal believen:want voor

ende al-eer dat Godt anders ſal geſchickt hebben, ſoo en ſal'et niet met al

len baten, van al het ghene dat ſy ſu len doen, oft ſegghen, t

Van alle deſe dinghen ſullen wy met Godts hulpegaen handelen, ende

wy ſullen de ziele onder richten,hoe dat-ſe haer als dan moet draghé,ende

hoedanichlijck den Bicht-vader haer moet beſtieren, ende uyt wat teecke

nen dat men ſal konnen onderkennen, oft dat ſulckx eene waerachtighe

ſuyveringe vanden Sin,oft vanden Geeſt is: want deſen is den Donckeren

Nacht, daer wy van ſullen ſpreken. Wy ſullen oock verhandelen, hoe dat

men ſal konnen onderſcheyden,oft die quellinghen voorts komen van een

melancolijcke humeure,oft wel van eenighe andere onvolmaecktheyt des

Sins, ofte des Geeſts: want daer worden ſommighe zielen ghevonden, de

welcke haer laten voor-ſtaen,dat-ſe van Godt gheleydt worden door deſen

wegh vande duyſtere beſchouwinge,ende vande geeſtelijcke ſuyveringe, ja

hare Bicht-vaders laten hun 'tſelven oock voor-ſtaensende miſſchien en ſal

het niet anders zijn, als iets dat voorts comt uyt die boven ghemelde on

volmaecktheden. Ende nochtans zijn daer vele zielen, de welcke haer la

ten voor-ſtaen, dat ſe geen gebedt en doen, de welcke nochtans op eene

verhevende maniere bidden: gelijcker in tegendeel vele ghevonden#
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den, de welcke haer laten voor-ſtaen, dat-ſe met een verheve gebedt be

gaeft zijn, ende nochtans by-naer niet bekomen hebben. Daer zijnder

oock eenige [het welck menſonder groot gevoelen te hebben niet en kan

uyt ſpreken iſde welcke haer ſeer vermoeden, en de grooten arbeyt doen,

des niet teghenſtaende gaen ſy achterwaerts, door-dien dat ſy het profyt

van hunnen voort-ganck ſtellen, niet in het ghene, dat hun voordeelich is,

maer eerder in het ghene, dat ſchadelijck is, maer andere doen grooten

voort-ganck inde ruſte, ende vrede. Eenige verwerren, ende beletten haer

ſelven in deſen wegh met de Goddelijcke vernoegingen, ende gratien ſel

ver, die ſy van Godt ontfanghen om voorder te gaen. Want daer komen

vele dingen over aende ghene, die deſen wegh door wandelen, de welcke

hun nu verwecken tot vreught, ende blyſchap, nu in hun quellingen, en

de pijnlijckheden voorts brengen, vande welcke ſommighe uyt den geeſt

der volmaecktheyt voorts komen,ende ſommige nemen haren#
uyt de onvolmaecktheden, van alle het ghene wy iet, met Godts hulpe,

ſullen trachten te ſegghen, op dat een ieder, die het ſal leſen, den wegh »

die hy door-wandelt eenichſints ſoude mogen bevatten,ende weten langhs

waer dat hy moet gaen, is't dat hy tot het opperſte des Berghs ſoeckt op

te klimmen.

Ende gemerckt dat dit eene leeringhe is vanden Donckeren Nacht, door

den welcken de ziele tot Godt moet gaen, ſoo en moet den Leſer ſich niet

verwonderen, is't dat ſy aen hem eenichſints duyſterſchynt te weſen. Maer

ick meyne datet maer in't beginſel ſal weſen; maer is't dat hy in deſe lee

ringhe te leſen voorts gaet, ſooſal hy het claerder verſtaen, het ghene hy

te voren gheleſen# , want eene ſake wort door eene andere verclaert.

Ende is't by-aldien dat hy deſen Boeckander-werfſal door-leſen hebben,

ſoogheloove ick, dat hy alles claerder ſal verſtaen, ende dat deſe leeringe

hem vaſter, ende ſekerder ſalſchynen te weſen. Ende is't by-aldien, dat

deſe leeringe aen ſommige niet wel en ſal bevallen, ſoomaghmen het toe

ſchryven aen mijne wynige wetentheyt, ende aen mijne ſlechte, ende ver

worpe maniere van ſchryven, die d'oorſake daer van ſal weſen, al-hoe-wel

dat deſe materie uyt haer ſelvenſeer goet, ende ſeer noodtſakelijck is. Ick.

meyne nochtans, dat waert by-aldiendeſe ſaken gehandelt, ende beſchre

ven wirden net eenen ſtyl, die meerder verheven ſoude weſen, als wy hier

ghedaen hebben, ſoo en ſouden ſy aen vele zielen niet wel bevallen, ende

van haer geſocht worden: want wy ſullen hier handelen van ſaken,die niet

ſeer ſmakelijck en zijn aen geeſtelijcke perſoonen, die door den wegh der

ſoeticheyt, ende des vreughts tot Godt ſoecken te gaen, maer wy ſullen

hier alleenlijck eene ſubſtantiele, ende vaſte leeringhe geven, ſoo voor

d'een, als voor d'ander is't by-aldien nochtans dat ſy tot de naecktheyt
des Geeſts, daer# hier van ſpreken, ſoecken te geraken. Ten is oock mij

ne meyninge niet hier door-gans te handelen met alle geeſtelijcke perſoe

nen, maer met eenighe van onſe H. Religie, de welcke my hier-toe ver

ſocht hebben, die Godt oock door fijne gratie gheſtelt heeft inden# -

tsvan deſen Bergh, de welcke deſe leeringe vande naecktheyt des Ge

beter ſullen bevatten, door-dien dat-ſe nu alreedts van alle tydelijcke ſa

ken deſer werelt onthecht »ende ontbloot zijn. ,
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N Boeck
VAN DEN OP-GAN CK DES

BERGHS CARM ELI.

Waer in verhandelt wordt, wat dat is den Donckeven Nacht,'

ende hoe noodtſaeckeljck dat men door dien moet gaen, am tot

de vereeninghe met Gedt te komen. Ende beſonderlijck worde

hier verhandelt vanden donckeren Nacht der Sinnen, ende he.

gheerlyckheden, ende wat eens ſchacdeſyde ziele by-brenghen

EERSTE CAP ITTE L.

De twee verſchillen der Nachten worden voor-gheſtelt,

door de welcke de gheeſtelijcke zielen gaen, volghens

de twee deelen vanden Menſch, te weten, het opper

ſte, ende het nederſte deel , ende 't eerſte Gheſangh

wordt verclaert.

CANCION PRIMERA. *rEERSTE GHESANGH.

En vna Noche eſcura In't duyſter, en by doncker Nacht

Con anſias en amores inflamada Ben## angſt en liefd' ontſteken

O dichoſa ventura! 1. # oot gheluck en onverwacht#
lali ſin ſer notada, tal uyt mijn eyghen huys gheſtreken,

Eſtando ya mi caſa ſoſegada. g'Heel onbomercks ginck ick met luſt

Mijn huysken blyvende gheruſt.

#### N dit eerſte Gheſangh lijckheden,ende onvolmaecktheden

# houdt de ziele ons voor van het finnelijck deel des menſche
I haer groot gheluck, het ghevloden is, het welckfijnen oor

#### welck ſy bekomen heeft # ghenomen heeft, om dat

-
om dieſwille dat ſy uyt ſy vande rechte reden is af ghewe

alle laeckens ende uyt alle begheer- "A - - - - - - - - O V

- ITA



Eerſten Boeck vanden Op-ganck

Om dit Geſangh welteverſtaen,"

ſoo moet men weten, dat eene ziele

om tot denſtaet der volmaecktheyt

te komen, moet gemeynelijck gaen

door twee principale ſoorten van

Nachten, de welcke vandegheeſte

lijcke herware perſoonen ſuyverin

ghen der ziele worden ghenoemt,

die wy hier daeroin Nachten hee

ten, om dieſwille dat de ziele, ſoo

in d'eene, als in d'andere ghelijck

indenNacht, ende inde duyſterniſ

ſen wandelt. Den eerſten Nacht ,

ofteſuyveringhe, is die van het ſin

nelijck deel der ziele, van welcke

ſuyveringhe wy in dit teghenwoor

digh Gheſangh , ende dien-volgens

in het eerſte deel van deſen boeck

ſullen handelen. Maerden tweeden

Nacht, ofteſuyveringhe, is die van

het gheeſtelijck deel, vande welcke

wy in't naervolghende tweede Ghe

ſangh ſullen handelen, welck Ghe

ſangh wy oock in het tweede deel

van deſen boeck werckelijck [dat is,

voor ſoo vele als de ziele haer werc

kelijck draeght in deſe ſuyveringhel

ſullen uyt legghen : want voor ſoo

vele alsaengaet de lydelijcke manie

re, die ſullen wy in't derde, ende

vierde deel van deſen boeck verhan

delen.

Verklaeringhe des Gheſangh.

H Etghene dan ons de ziele in

dit te# Gheſangh

te kennen gheeft, is, dat ſy [door

Godt getrocken zijndel uyt gegaen

is , ten opſichte van fijne liefde al

leen, ende in fijne liefde ontſteken,

opeenen ſekeren donckeren Nacht,

den welcken niet anders en is, als

eeneberoovinghe, ofteſuyveringhe

van alle haere ſinnelijcke begheera

lijckheden, voor ſoo vele als ſyaen

gaen alle uytwendigheſaecken deſer

weireldt, ende alle die aen haer

vleeſch aenghenaem, ende oock die

aen haeren wille vermakelijck zijn:

het welck in deſe ſuyveringhe der

ſit:nenal-te-mael volbrocht wordt -

Hierom ſeghtſy oock dat ſy is uyt

# , haer huysweſende t'eene

maelgheruſt, ende ghevredight, te

weten, haer ſinnelijck deel , alle

haere naturelijcke driften ſijnde nu

in haer in ruſte,ende gelijck in ſlaep,

ende ſy van ghelijckent'haerde op

ſichtoock blyvende inde ſelve ruſte:

want men can anderſins vande pran

# ende ancxſten onder begheer

ijckheden niet ontſlaghen zijn, ten

ſy dat ſy verſtorven, ende ghelijck

vernietight zijn : ende dit gheeft ſy

te kennen, als ſy ſeydt, dat ſy een

groot gheluck becomen heeft, uyt

gaende ſonder dat het jemandt be

merckt heeft: dat is, ſonder dat

eenighe gheneghentheydt haerder

nature, ofte van eenighe andere ſa

ke, haer van haeren uyt-ganck heeft

connen beletten : hierom acht ſy

haergheluckigh, dat ſy des Nachts

is uyt-ghegaen, Godt haer beroo

vende van alle begheerelijckheden,

het welck voor haer ghelijck eenen

Nacht was. Dit is dan geweeſt haer

geluckigh lot, dat Godthaer in de

ſen Nacht ghcſtelt heeft. Waer uyt

in haer ſoo vele goederen fijn voorta

ghecomen, ende inden welcken ſy

doorhaereyghen krachten ſoo vol

maecktelijck niet en ſoude hebben

connen in-gaen - want niemant en

can fijneyghen ſelven verloſſen, en

deontblooten van alle ſyne begeer

lijckheden, om de vereeninghe met

Godt te connen betrachten. Dit is

in't cort d'uyt-legghinge van dit Ge

- - ſangh
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ſangh. Nu fullen wy jeder vers van legghen, ende het ghene ons voor

ons veſangh in't beſondergaen uyt- nemen aengaet, voor-ſtellen.

HET II. CA P ITTE L.

Welck dat is deſendonckeren Nacht, door den wekken de ziele

ſeght dat ſy ghegaen is , om tot de vereeninghe met Gode

te komen, ende de reden worden hier van voorgheſtelt. :

M dry reden candeſe betrach

tinghe vande ziele, om tot de

vereeninghe met Godt te comen,

eenen donckeren Nacht gheheeten

worden. De eerſte reden can men

trecken uyt het eynde, het welck de

ziele verlaet : want haer begheere

hyck deel moet berooft worden van

den ſmaeck van alle wereltſche ſaec

ken , ende ghenuchten, die ſy was

beſittende, die verfoyende , ende

verloochenende , het welck is ghe

lijck eemen Nacht aen het ſinnelinck

deel vande 1 menſch. De tweede re

den is van weghen de middelen,ofte

wegh, den welcken de ziele moet

in-gaen, om tot deſe vereeninge te

tonnen gheraecken , welcken wegh

is het Gbeloove, het welckaen het

menſchelijck verſtandt duyſter is ,

# eenen nacht. De derde re

en can men trecken uyt het eynde,

ofte doel-wit, 't welck ſy is betrach

tende, dat is van Godt ſelver, den

welcken onbegrypelijck zijnde,ende

alles oneyndelijck te boven gaende,

can van ghelijcken voor de ziele, de

welcke noch is in dit ſterfelijck le

ven, eenendonckerén Nacht ghe

noemt wordé. Door deſe dry Nach

ten dan moet de ziele wandelen,om

de vereeninghe met Godt te beco

men. d'Afbeeldinghe van deſe dry

Nachten vinden wy in die dryNach

in welcke ſuyvering

* - - ºf r k

ten, vande welcke wy Meſen in het

boeck Tobie , inde welcke den En

# aenden jonghen Tobias ghebo

en heeft, dat hy figh ſoude onthou

den , eer dat hy met ſyne Bruyde

ſoude verſaemen : Maer ghy , als

ghy-ſeghenomen ſule hebben, ende in

de kamerghegaen tyn, ſoo onthoudt u
dry dagben van hacr. r

Den eerſten Nacht heeft hy hem

heboden, dat hy de Lever vanden

iſch verbranden ſoude, het welck

een hert beteeckent aende ſinne

lijckheden onderworpen, ende aen

wereldtſche ſaecken ghehecht, oft

vaſt gheketent, het welck , op dat

het ſyne vryen ganck tot Godt magh

beghinnen, moet door het vier van

de Goddelijcke liefde van alle af

fečtien der ſchepſelen verbrandt,en

de grondelijck# worden,

e den duyvel

verjaeght wort, die eene heerſcha

pye heeft over die zielen, de welcke

aende vermaeckelijckheden van ty

# , ende lichaemelijcke ſaken

ghehecht , ende aen ghekleeft zijn.

Inden tweeden Nacht heeft den

Enghel hem gheſeydt, dat hy inde

verſaeminge der H. H. Patriarchen,

de welcke de Vaders des Gheloofs

zijn, ſbude aenghenomen worden:

want de ziele, den eerſten Nacht

ghepaſſeert zijnde, den welcken niet

A 2. anders

Tobia
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andersen is als eeneberoovinge van

alle ſinnelijcke voorwerpſels, treedt

dadelijckinden tweeden Nacht,bly

vende alleenlijck in het bloot ghe

loove, haerſelvenaende beſtieringe

van'tſelvegheloove gheheel onder

werpende het welck gheenſints en

aendezinnen onderworpen, en

Inden derden Nacht heeft den

Enghelaen Tobias voorſeyt, dat hy

de benedictie ſoude becomen, de

welckeGodt is, denwelcken door

den middel vanden tweeden Nacht

desgheloove, daer hyin-ghetreden

is, ſoo innighlijck, ende heymelijck

met dezielevereenight wordt, dat

Godt, ſoo langhalsdeſe communi

catie, ofte mededeylinghegeſchiet,

aende ziele eenen donckerender

Nacht is, als wel de twee voorgaen

de, ghelijckwy hier naer breeder

betoonen ſullen. Deſen derden

Nachtvoor-by zijnde, te weten als

deſe mede-deylinge van Godt inden

gheeft nu volbrocht is, het welck

ghemeynelijckgheſchiet alsdeziele

is blyvendeinde aldergrootſte duy

ſterniſſen, ſoo volght terſtondt de

vereeninge met de Bruydt, dewele

keisde wysheydt Godtssgelijckera

La dol iſ

ipv in

wys den Enghel oockaen Tobias

# hadde, dat hv naer

HET HI. CAPITTEL -
. . . . . . . in de -

IWaer in men beghint te handelen TL/MW, deerſte oorſaecke van,

deel in alle ſaecken. ,,
2 * * * * - 1 15.

Y heeten hier den Nacht te

- weſen eene beroovinghe van

de ſmaken, ofte luſten des begee

relijcx deel in alle ſaken " want

gelijckerwys den Nachs niet anders

enis, als eene afvºemer: des
- 't

deſen Nacht, te weten vande ontblootinghe des ſinnelijckx

en derden Nacht ſyne Bruydt ſou

de ghenieten inde vreeſe Godts, de

welcke volmaeckt zijnde , beſluyt

in haer oock de liefde Godts, het

welck als-dan gheſchiedt, als wan,

neer doorden wegh vande liefdege

ſchiet de innighe aenklevinghe van

de ziele met Godt. Op dat dan alles

claerderſoude blijcken, ſoo ſullen

wy deſeſaecke elckin't beſonder

verhandelen. Maer hier ſtaet te be

mercken, dat deſe dry voor gemel

de Nachten maer eenen Nacht en

zijn, die in dry deelen verdeelt is:

want den eerſten, die denNacht der

ſinnen is, wordt vergheleken met

den er-avondt, oft met het

eerſte deel vanden naturelijcken

Nacht,als-wanneer men teenemael

ontblootisvanalle ſienelicke voor

werpſels. Den tweeden, die het

gheloove is, wort vergheleken met

den midden-nacht, denkwelcken

gheheel duyſter is. Maerden derden

Nacht, die Godtis , wordtverghe

leken met de morghen ſchemerinº

# 2 ofte dagheraet, waer naer date

ijck volght denclaren ſoline-ſchijn,

zitten al te roul.

t -- - - -

- In ' 1. -ººt -- - - 1 - en T

e! x 2 - - - - - - - - - - wº

lichts, ende dien-volghens van alle

voor-werpſelen, die men ſien can

als't licht ſchijnt, om welcke reden

de ſienelijcke kracht oock verduy

ſtert blyft, ende berooft van alle ha

re werckinghen; alſoo connen wy
Wall
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is om ſien, ſoob

deſe kracht in duyſterniſſe, ende ge

van ghelijcken# , dat de ver

ſtervinghe omſer luſten aende ziele

eenen Nacht is : want als ſy haer

ſinnelijck deel in alle ſaken berooft,

ende vernietight, ſoo blyft ſy ghe

lijck in duyſterniſſen, ende in haere

vernietinghe. Want ghelijckerwys

de ſienelijcke cracht door het licht

verſterckt wordt, ende in alle ſoor

ten van voorwerpſelen haer voetſel

vindt, ende als het licht ontbreeckt,

alles oock ſtille blijft ſtaen ; alſoo

oock de ziele kryght haer aes door

haere luſten , ende treckt ghelijck

haer voetſel uyt alle dinghen, de

welcke ſy door haere krachten can

finaken , welcke luſten verſtorven

zijnde, blijft de ziele ſonder eeni

ghen ſmaeck in alle dinghen, ende

äloo blijft ſy in haer ſinnelijck deel

verduyſtert, ende vernietight.

Laet ons een exempel ſtellen in al

le de crachten, het welcke ons claer

heydt ende licht gheven ſal. Als

wanneer de ziele haeregheneghent

heydt verſterft in al het gene eenigh
Vermaeckaen het# can by

jrtbrenghen, ſoo blijft ſy van alles be

rpoft, ende in duyſterniſſe ten op

ſichte van deſe kracht. Vanghelijc

ken als ſy haer ſelven berooft van al

het ghene aen't# aengenaem

ijft ſy oock volgens

heel vernietight : ende ſoo voorts

connen wy ſpreken van alle andere

crachten: indervoeghen dat de zie

le, de welcke den ſmaeck, ofte ver

maeck in alle dinghen door de ver

ſtervinghe der luſten, die ſy daer uyt

Can# ># , ende

verſoeytſal hebben, ſoo mogen wy

, dat ſy is ghelijck inde duy

ſterheydt des Nachts gheſtelt, het

teeltknietanders en is, als eene ſe

kere ontblootinghe, ofte vernietin

## in haer ten opſichte van alle ſa

en. De reden hier van beſtaet in't

ghene de Philoſophen ſegghen: ſoo

ſaen als Godt de ziele in het lichaem

ſtort, ſoo is ſyghelijck een effen ge

ſchaefde#, daer noch niet met

allen in ghedruckt en is , ende ten

waer dat ſy door het ghebruyck der

ſinnen geene kenniſſe der ſaecke en

kreghe, ſy en ſoude die van geenen

anderen cant ( volghens den gemey

nen loop der natuere )t becomen.

Overſulcxſoo langh als ſy in het lic

haem is , ſoo is ſy ghelijck eenen

menſch, den welcken in eenen don

keren Kercker gheſloten zijnde,van

gheene andere ſaken kenniſſe en

can becomen, dan alleenelijck het

hene hy door de venſters des Kerc

ers cryghen can , ende ten waere

dat hy daer uyt iet conde ſien, van

den anderen cant en ſoude hy niet

connen ſien , ofte achterhaelen : ale

ſoo oock de ziele en ſoude van el

ders [ naturelijckgheſproken ] gee

me kenniſſe der ſaken becomen, ten

die, de welcke fy door't gebruyck

er vyf ſinnen vercryght, de welc

ke fijnghelijck venſters van haeren

kercker. Overſulcx is't dat ſy alles

verſmaet, ende verwerpt, het ghene

ſy door't ghebruyck der ſinnen be

comen can, ſoo ſullen wy met re

den connen# dat ſy is gelijck

in# t, ende van alles ont

ledight : want ghelijck wy gheſeyt

hebben, ſy en can door geene an

dere middelen eenigh licht nature

lijck becomen. Want alhoewel dat

het ſeker is, dat de ziele hoort ,

ſiet, rieckt, ſmaeckt, en raeckt,

is't by- aldien nochtans dat ſy

haer hier in verſterft, ende vernie

ught, ſoo is't haer al even veel, al
A 3 oft

k
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lijckerwys den ghenen, die ſyne oo

ghen al willens, ende wetensſoude

toe-ſluyten, en ſoude niet meer ſien

als eenen blinden.

Tot ons propoſt heeft David ſeer

wel gheſproken, ſegghende : Aerm

ben ick, ende in aerbeyden van mijnder

jonckheydt af. Hy noemt ſy ſelven

aerm te weſen , al hoe-wel wy wes

ten, dat hy ſeer rijck gheweeſt is,

maer om dat hy aen die rijckdom

men met fijnen wille niet gehecht en

was, ſoo was het hem al even-eens,

al oft hy inderdaedt aerm gheweeſt

hadde; maer in regendeel waert dat

hy inder waerheydt aerin gheweeſt

hadde, ende niet met d'affectie, ofte

wille, hy en ſoude waerachtelijck

niet aerm geweeſt hebben, om dies

wille dat ſyne ziele door de beghee

relijckheyt rijck ſoude geweeſt heb

ben Ende om deſe reden is't, dat

wy deſe ontblootinghe der ziele ee

nen Nacht noemen te weſen. Wy

oft ſy niet en ſagh, oft hoorde, ge en ſpreken hier niet vande beroo

vinge der tydelijcke goederen: want

deſe en ontblooten de ziele niet,

is't dat ſy die wenſcht, ofte begeert,

maer van de ontblootinghe des be

heerelijckheydt, ofte ſmaeck der

elven : deſe is't die de ziele ont

hecht, ende ontledight, niet tegen

1taende dat ſy die is#
de ſaecken van deſe wereldt en be

ſitten de ziele niet, noch en konnen

haer gheene ſchaede doen,om dies

wille dat ſy in haer niet en konnen

komen , maer alleenelijck den wil

le, ende de begheerlijckheydt , die

in haer woonen, konnen haer groo

te ſchade doen. Deſe eerſte ſoorte

van Nacht gaet de ziele aen volgens

het ſinnelijck deel. Nu laet ons eens

leeren, hoe noodtſaeckelijck dat'et

is , dat ſy uyt haer huys gae in deſen

donckeren Nacht der ſinnen , om

tot de Goddelijcke vereeninghe te

komen.

HET IV. CAP IT TE L. "

Hoe noodtſaeckeſijek dat het is eende ziele, deſen donckeren

Nacht der ſinnen ( den wekken is de verſtervinghe des

ſinnelijcx deel) aen dachtelijck over te vaeren, om de reyſe

tot de Goddelijcke vereeninghe gheluckelijck aan te nemen.

E reden , om de welcke dat

aende ziele noodtſaeckelijck

is ( om tot de Goddelijcke vereenin

he te geraecken) dat ſy deſen don

## Nacht der verſtervinghe des

ſinnelijcx deel, ende verloochenin

he des ſmaecks in alle dingen moet

oor-wandelen, is deſe; om dies

wille dat alle aemklevinghen vande

liefde, door de welcke ſy ghçdre

- - v, e

ven wordt tot de ſchepſelen, voor

Godt niet anders en zijn, als waere

duyſterniſten : overſulcx ſoo langh

als de ziele daer mede becleedt is,

ſoo is ſy ganſch onbequaem, om van

dat ſuyver, ende lauter licht Godts

verlicht, ende beſeten te worden ,

ten ſy dat ſy die eerſtmael uyt-ghe

roeyt, ende grondelijck vernietight

heeft , want het licht en can ":
G
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de duyſterniſſen niet over-een co

men, ghelijck den H. Joannesſeyt:

Het licht ſchijnt inde duyſterniſſen,

ende de duyſterniſſen en hebben dat niet

begrepen. De reden hier van is deſe:

want ghelijck de Philoſophen lee

ren : twee contrarie dinghen en

connen niet t'ſamen blyven ſtaen in

het ſefſte ſubject, ofte onderwerp

ſel, ende om dieſwille dat de duy

ſterniſſen, de welcke d'aenclevingen

der ſchepſelen zijn, ende het licht,

'twelck Godt is, contrarie zijn, en

de ſeer verſcheyden, volgens 'tgene

. den Apoſtel leert, ſeggende : Wat

# heeft het licht met de

uyſterniſſen ? Soo volght hier uyt

dat de ziele niet en can ontfangbaer

weſen vande Goddelijcke vereenin

ghe, ten ſy dat de aenclevinghen,

ende ghenegenthen tot de creaturen

ontvloden worden, maer op dat het

claerder ſoude blijcken, 'tghene tot

noch toe gheſeyt is, ſoo moet men

weten, dat d'affectie, ende die aen

clevinghe der ziele met de ſchepſe

len, de ziele aen het ſchepſel ghe

lijck maeckt , ende hoe de ziele

crachtigher ende meer ghehecht is

aen het ſchepſel, hoe datter meer

ghelijckformigheyt vernomen wort

met de ſelve : want de liefde ver

oorſaeckt een gelijckeniſſe tuſſchen

den minnaer, ende het ghene be

mint wordt, ende daerom heeft Da

vid gheſeyt, ſprekende met die, de

welcke hunne herten inde liefde der

afgoden verſmoort hadden, dat ſy

aen die ghelijck ſouden worden,die

ſe maken , ende hun betrouwen

op die ſtellen, dat is, die de ſchep

ſelen door onghereghelde liefde na

Jaghen. Hier uyt volght dat den ge

nen die door onghereghelde##

ofte liefde aen eenigh ſchepſel vaſta

ghehecht is, ſoo ſlecht, en de ver

worpen wordt, als het ſchepſel in

ſy ſelven is, jae op eene ſekere ma

niere veel ſlechter , ende verwor

pender : want de liefde en naecke

niet alleenelijck ghelijck, maer ſ

onderwerpt oock den minnaer aen't

hene hy bemint. Om deſe reden

is't dat de ziele, die door den bandt

der liefde aen eenighe ſake buyten

Godt gheveſtight is, haer ſelven on

bequaem maeckt , om ſuyverlijck

met Godt vereenight, ende in hem

Overvotmt te worden: want de ver

worpentheydt des ſchepſels is veel

minder bequaem vande verhevent

# des Scheppers, als de duyſtera

niſſen van het licht', om dieſwille

dat alle, ſoo hemelſche, als aerdt

ſche ſaecken met Godt vergheleken

niet met allen en zijn, gelijck Hie

remias ſeght : Ick hebbe de aerde

aenſien , ende ſiet ſy was ydel , ende te

niet, ende de hennelen , ende daer en

was geen licht in. Voor ſoo vele als

hyſeght, dat hy de aerdeydel ghe

ſien heeft, ſoogheeft hy ons te ken

nen,dat alle ſchepſelen die ſy in haer

beſluyt, niet en zijn , als eenen enc

kelen niet, maer als hy ſeydt, dat

hy de hemelen oock aenſien , ende

daer geen licht in gevondé en heeft,

hier door heeft hy willen te kennen

gheven, dat alle de lichten des he

mels met Godt vergheleken , waere

ende lautere duyſterniſten zijn. Hier

uyt ſoo moghen wy dan wel beſluy

ten , dat alle ſchepſelen op deſe ma

niere ghenomen, niet met allen en

zijn, ende de liefde ofte aen-hech

tinghen die ſy tot haer draghen,veel

minder als eenë niet te achten zijn ,

hemerckt ſy ons maer voor beletſe

en en dienen , om in Godt over

vormt te worden, ghelijckerwys de

- - - - - - duyſter

Hierm.
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duyſterniſſen maer eenen niet en

zijn, jae minderals eenen niet, ge

merkt ſy eene beroovinge deslichts

zijn. Endeghelijckerwys denghe

men die inde duyſterniſſen blyft, ten

minſtengeen licht en kryght, ofte

bevat, alſoo oock eene ziele die

door de liefde aende ſchepſelen ge

hecht is, en ſal Godt met haer ver

ſtandt ten minſten niet connen be

vatten, van welcke aenhechtinghe,

ten ſy dat ſy haer grondelijck ſuy

vert, en ſalhem , noch in dit tegen

woordigh leven door eene ſuyvere

evervormigheydt der liefde connen

beſitten, noch oock in't toe-com

mende door eene clare aenſchou

winghe. Maer om hier in meerder

claerheydt te hebben, laet ons eens

in't beſonder hier van ſpreken,

Dat ſoo weſende, dat het geheel

weſender ſchepſelen, vergheleken

met het oneyndelijckweſen Godts »

maer eenen enckelen niet en is , ſoo

volght hier uyt, dat deziele die aen

deſen Niet door de liefde gehecht »

ende als vaſt ghelymtis, niet en tier

voor'taenſchijnGodtsenis,jae min

der als niet en ſier: want gelijckge

ſeydt is, de liefde veroorſaeckt eene

ghelijckeniſſe , Jae ſtelt den minnaer

in een minder weſen, als'tghene hy

is beminnende : overſulcx en can

foodanigheziele met het oneyndes

lijck weſen Godts in geender ma

nieren vereenight worden : want

'tghene dat niet en ſieren is, en can

gheemſints over een comen, oft ver

gheleken worden met herghene dat

Al is. Alle de ſchoonheyt der ſchep

ſelen vergheleken met de oneynde

lijcke ſchoonheydt Godts, is eene

uytterſte miſmaecktheydt,oftelee

lijckheydt, ghelijck Salomon leert:

Bedrieghelijck is de lieflijckheydt, ende

Jdel is de ſchoonheydt. Ende alſoo de

ziele,de welcke door deſchoonheyt

van eenigh ſchepſel bevanghen is,

verſchijnt van diencant voor Godt

leelijckende miſmaeckt, ende daer

om en ſal ſoodanighe ziele in de

ſchoonheydt die Godt is, moyt con

nen overvormt worden, om diesa

wille dat de miſmaecktheyt geenſins

aen de ſchoonheydt gheraken en

can. Daer-en boven alle wel-beval

ligheydt, liefelijckheyt, ende min

nelijckheydt der ſchepſelen met de

minnelijckheydt Godts vergeleken,

is een uytterſte onſmaeckelijckheyt,

ofte onbequaemheydt, ende hierom

eene ziele die door de ſchoonheydt,

ende liefelijckheydt der ſchepſelen

bevanghen is, die is voor Godt als

verworpen ende on-aenghenaem ,

ende overſulcx en is ſy niet bequaem

om ſyne oneyndelijckegratie, ende

ſchoonheydt te beſitten, want het

# dat onaenghenaem ende on

equaem is, dat is verre van 'tgene

dat oneyndelijck liefelijck , ende

minnelijck is.

Daeren-boven alle goedtheyt der

ſchepſelen vergeleken met d'oneyn

delijcke goetheydr Godts, ſchijnt

meerdereene boosheydt, als eene

goedtheydt ghenoemt te worden :

Want niemandt en is goet ten ſy Gode

alleen.Ende hierom# ziele die haer

herte ſtelt op de goederen deſer we

feldt, is voor Godt quaet, ende ge

lijck de quaetheydt met de goetheyt

niet over-eenen comt,ſoo en ſalſoo

danigheziele Godt ( die d'opperſte

# is] door eene volmaeckte

iefde niet connen aen-hanghen.

Daer-en-boven alle wysheydt deſer

# t## menſchelijcke

begrypelijckheydt met de oneynde

# wysheydt Godts verghellekens

Lue.

18. 19

- 15
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# Lut.

ode 3. 17.

Y. Cor.

13- 19.

Rom. 1.

22.73.

1. Cor.

13. 18.

is eene waere ende uytterſte onwe

tentheydt, volghens 'tghene Paulus

leert, ſchryvende tot die van Co

rinthien : De wysheydt deſer wereldt

is eene dwaerheyde voor Godt. Over

ſulcx eene ziele, de welcke haene

wysheyt ende bequamigheydt acht

ghenoeghſaem te weſen tot de ver

eeninghe met Godt te konnen ghe

raken, is voor hem boven-maten

dwaes, ende ſal van deſe vereenin

# grootelijcx afdeynſen : want

e onwetentheyt gheenſints de wys

heydt en bevat, daerom de ghene

die meynen dat ſy iet weten, wor

den voor dwaes gehouden by Godt,

vande welcke den ſelven Apoſtel is

ſprekende in deſer voeghen : Seg

ghende hun ſelven wys te weſen, zijn ſy

divaeſen gheworden. Soo dan deſe

worden alleen ontfanghbaer vande

Goddelijcke wysheydt, de welcke

ghelijck kinderen, ende onwetende

menſchen , alle hun weten te niet

doen, ende verworpen, ende Godt

uyt liefde ganſch ghehoorſaem zijn,

ende volghen: welcke maniere van

wysheydt ons den Apoſtel oock ge

leert heeft, als hy ſeght : Niemant

en bedrieghe ſy# Is't datter jez

mandt onder u-lieden ſchijnt wys te we

ſen in deſe wereldt, dat hy ſot worde,

op dat hy wys worden magh : want de

wysheydt deſer werelt is dwaesheydt by

Godt. Soo dan op dat de ziele de

vereeninge vande Goddelijcke wys

heydt magh verkryghen, ſoo moet

ſy die meerder door de onwetent

heydt, als wel door haer eygen we

tenſchap trachten te bekomen.

Daer-en-boven alle heerſchappye

ende vryheydt deſer wereldt, ver

gheleken met de heerſchappye ende

vryheydt des gheeſt Godts, is eene

uytterſte ſlavernye ende ghevanghe

niſſe, ende eene overgroote benaut

heydt. Hierom de ziele, de welcke

d'aerdtſche weerdigheden, eeren,

voordeelen, ende vryheden haerder

ſinnelijckheden nae-jaeght, wordt

van Godt ghteacht, ende ghehouden

niet vry, ende voor eenen liefſten

Sone, maer als eene ſlechte,verwor

# , ende minſt-gheachte ſlave van

aere onghereghelde paſſien, ende

gheneghentheden, waer voor Godt

die oockalſoo is houdende,om dies

wille dat ſy op ſyne H. Leeringhe

niet en heeft willen ruſten, die ons

gheleert heeft, dat den ghenen die

den meeſten ſoude willen weſen,den

minſtenſoude zijn : ende hierom

en ſalſoodanige ziele tot de koninck

lijcke vryheydt des gheeſt niet con

nen gheraecken, de welcke in deſe

Goddelijcke vereeninghe verkregen

wordt : want de ſlavernye is gan

ſchelijck ſtrydende met de vryheydt

vande ziele, de welcke in een herte

niet beſtaen en can, het welckaende

begheerlijckheden onderworpen ,

ofte over-ghelevert is, om dieſwil

le dat ſulck een herte ghevanghen is,

maer wel in een herte dat vry is, het

welck een herte is van een waerach

tigh kindt. Om deſe redé heeft Sara:

aen Abraham haeren man ghefeyt,

dat hy de Dienſt-vrouwe met haren

Sone uytten huyſe ſtooten ſoude :

ſegghende : Worpt uyt deſe Dienſt

vrouwe met haeren Sone , want der

Dienſt-vrouwen Sone en ſal gheen erf

ghenaem weſen met mijnen Sone Iſaac.

Daer-en-boven alle welluſten,en

de liefelijckheden, de welcke den

wille uyt alle wereldtſche ſaken can

ſcheppen, vergheleken met de wel

luſten die Godtſelver zijn, en zijn

niet anders als eene pyne, torment,

ende bitterheydt: overſulcx die fijn

B herte.

Gen. 21
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herte in deſe tydelijcke ſaecken is

verſmoorende , is plichtigh voor

Godt, ende verdient alle pynen,tor

menten, ende bitterheden, noch en

ſal die uytterſte# derGodts

omhelſinghe, die de ziele inde ver

eeninghe ghewaer wordt, noyt con

nen proeven ende ſmaecken.

. Alle rijckdommen , ende glorie

van't ghene dat gheſchapen is, ver

# met de rijckdommen die

Jodt ſelver zijn,en zijn niet als eene

uytterſte armoede , ende ellendig

heydt : overſulcx de ziele die ſoo

danighe beſittingen bemint, is uyt

terlijckaerm , ende ellendigh voor

Godt, dienvolghens en vermaghſy

dien gheluckighen ſtaet der glorie,

ende rijckdommen, die niet anders

en is als eene overvormigheydt in

Godt, niet bekomen: want daer is

een aldergrootſte verſchil tuſſchen

een uytterſte miſerie ende armoede,

ende tuſſchen een opperſte glorie,

ende rijckdommen.

Om welcke reden de Goddelijcke

wysheydt claghende van ſoodanighe

menſchen, die hun ſelven arm,ver

worpen, ende ellendigh maken ,

beminnende het ghene ſchoon, ver

heven , ende rijck gheacht wordt

vande wereldt, roept tot hun in de

ſer voeghen : O gby mannen tot u

lieden roep ick, ende myne ſtemme is

tot de kinderen der menſchen. Verſtaet

ghy kleyne kinderen de kloeckheydt, en

de ghy onwyſe aenmerckt. Hoort, want

ick Jal vangroote dinghen ſpreken, met

my zijn# ende glorie, over

treffelijcke rijckdommen, ende recht.

veerdigheydt : want beter is myne

vrucht dangout, ende coſtelijckeghe

ſteenten, ende mijn ſpruyten,(dat is,

het ghene ghy-lieden uyt my in uwe

zielen ſult voorts brengen) zijn beter

dan ghckeurt ſilver. In de wegben der

rechtveerdigheydt wandele ick , in't

midden vande paden des oordeels, of

dat ick rijck maken ſcude die my be.

minnen, en de harre ſchatten vervullen.

Met deſe woorden ſpreeckt de God

delijcke wysheydt aen alle de ghene

die hun herte, ende liefde aen alle

wereldtſche ſaken vaſt - hechten ,

ghelijck nu gheſeyt is, de welcke ſy

oock cleyne kinderen noemt , om

dieſwille dat ſy hun eyghen ſelven

ghelijck maecken aen't ghene ſy be

minnen , welcke wereldtſche din

hen van cleynder weerden zijn: en

# vermaent ſy die, dat ſy

de looſe wysheydt verſtaen ſouden ,

ende aenmercken,want ſy van groo

te dingen ſpreken ſal, ende niet van

cleyne, ghelijck ſy zijn : want de

groote rijckdommen ende glorie

die ſy beminnen , ſijn met haer, en

de in haer te vinden, ende niet daer

ſy meynen : ende overtreffelijcke

rijckdommé ende rechtveerdigheyt

hebben in haer de vaſte wooninghe

geſtelt : want al-hoe wel dat de we

reldtſche ſaken aen hun groota

ſchynelijck zijn , dat ſy nochtans

letten, ende voor ſeker houden, dat

de haere boven-al ten uytterſte zijn

overtreffende : want de vruchten

die ſy in haer ſullen vinden , ſullen

aen hun beter weſen als gour, ende

koſtelijcke geſteenten, ende het ge

ne ſy inde zielen voort brenght, is

veel beter als uyteghekeurt ſilver,

het gene ſy nochtansſoodanighlijck

beminnen, waer in wy oock moeten

begrypen alle affectie, ofte liefde,

die men in dit leven bekomen can.

HET
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Sºliloq. ſpraecke :

HET V. CAP IT TE L

Vervolght de ſelve Leeringhe, ende verclaert door ghetuyghe

niſſen , ende figuren vande H. Schrifture , hoe noodiſº

kelijck dat is aende ziele door deſen donckeren Nacht van ver

ſtorventheydt der ſinnelijckheden te gaen tot Godt.

W Y hebben nu uyt-# Wat

eenen grooten tuſſchen-ſtandt

datter is tuſſchê Godt ende de ſchep

ſelen, ende daer-en-boven hebben

wy betoont dat de zielen, de welcke

aen eenighe van die, door de liefde

aen-ghecleeft zijn , van Godt ſoo

verre gheicheyden ende vervremt
zijn,als de ſaecke# beminnen,

om dieſwille dat de liefde altydt ee

ne gelijckformigheyt tuſſchen mala

canderen veroorſaeckt. Deſe waer

heydt heeft den H. Auguſtinus ſeer

vvel achterhaelt, ſprekende met

Godt in ſijnen boeck der Alleen:

Ongheluckighen die tek

en ! wanneer ſal myne cromme onghe

regheltheyt eens connen over een komen

met uwe gherechtigheydt ? Ghy zyt

# , ende ick quaet,

gby zyt goedertieren, ende ick godde

loor, ghy zyt# , ende ick ellen

digh, ghy zyt rechtveerdigh, ende ick

onrechtveerdigh, ghy zyt het licht, en

de ick verblindt , gbyj## het leven,en

de ick doodt, ghy zyt de medecyne, en

de ick## , ghy zyt de opperſte

waerheydt , enae ick alle ydelheydt.

Soodanigh ghevoelen heeft den H.

Vader vanden menſch , die tot de

ſchepſelen door eene ongheregelde

liefde gheneghen is.

Overſulcx is't voor ſoodanighe

ziele een uytterſte dvvaesheydt, de

vvelcke haer in beelt dat ſy tot dien

verheven ſtaet der Goddelijcke ver

eeninge ſoude konnen op-vliegen,

ende gheraken, tenzy dat ſy eerſt

haer ſelven vande begkeerlijckheyt,

niet alleen der naturelijcke, maer

oock der boven naturelijcke ſaken

(voor ſoo veel als ſy op de eyghen

liefde gheveſtight zijn) ontledighe,

ende ontbloot : vvant daer vvordt

een groot verſchil, ende ver-ghele

hentheyt ghevonden tuſſchen deſe

aken, ende die, de vvelcke in de

ſenſtaet van eene pure, lautere,ende

ſuyvere overvormigheydt in Godt

ghegeven vvorden. Hierom heeft

Chriſtus onſen Heere , ons deſen

vvegh leerende, door den H. Lucas

gheſeydt : Die niet en verſaeekt al

het ghene dat hy beſit [ met eene on

ghereghelde liefde | en can mynen

Diſcipel niet weſen. Deſe vvaerheyt

en is niet dan te claer : vvant de

leeringe de vvelcke den Some Godts

aende vvereldt heeft komen geven,

is eene verſmadinghe van alle ſaken

# , op dat hy hier door ont

anghbaerſouden worden vanGodts

loon. Overſulcx ſoo langh als haer

de ziele van deſe aerdtſche ſaken

niet en berooft, ende ontbloot, is

ſy onbequaem der ontfanghbaerheyt

vanden gheeſt Godts. in die ſuyvere

6. I.

Luc,

14.33:

overvormigheydt, -
B 2. Hier
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TI. 4.

Hier van hebben vvy eene uyt

druckelijcke af-beeldinge in't boeck

Exodi, alvvaer vvy leſen, dat Godt

die hemelſche ſpyſe van't Manna

aende Kinderen van Iſrael geen ſints

hegeven heeft, voor dat het Meel,

# vvelck ſy uyt Egypten gebracht

adden, ontbroken hadde, hier

door vvillende te kennen gheven,

datmen noodtſaeckelijck alle ſaken

eerſt vooral moet verſaken : vvant

deſe Enghelſche ſpyſe en vvort aen't

ghehemelt vanden mondt niet toe

ghelaeten om te nutten, het vvelck

oorden ſinaeck der aerdtſche ſa

ken noch aen-ghelockt vvordt: noch

de ziele en maeckt haer ſelven niet

alleen onbequaem, ende ganſch on

machtigh om den gheeſt Godts te

ghenieten, de vvelcke ghevoedt

vwordt, ende noch is nae jaghende

die vremde aerdtſche ſmaken ;

maer ſy mishaeght daer-en-boven

aende Goddelijeke Majeſteydt ten

alder-uytterſten, die de ſpyſen des

gheeſts begheerende te ghenieten,

met Godt alleen niet te vreden en

is, maer ſoeckt oock de begeerlijc

heydt, ende onghereghelde liefde

met die voorghemelde ſpyſe t'on

dermenghelen, ende te ghenieten,

het welcke oock claer-ſchynelijck

blijckt inde H. Schrifture, alvvaer

wy leſen : Wie ſal ons gheven om te

moghen nutten het vleeſch ? Ende om

dieſwille dat deſe ſoo eenvoudighe

ſpyſe hun ten minſten niet en verſa

en, was al hunnen wenſch om den

fmaeck des vleeſch te moghen ghe

nieten , waer over Godt ſeer ver

# gheweeſt is, om dieſwille dat

deſe ſeer ſlechte, ende grove ſpy

e met die verheve, ende feer delica

te ſpyſe hebben willen menghelen,

de welcke, al-hoe wel ſy in haer ſel

- -

venſeer licht ende eenvoudigh was,

ſoo h ldde ſy nochtans in haer de

ſmaken van alle andere ſpyſen be

ſloten. Waerom, Als de ſpyſen in hd

ren mondt noch waeren, is de grani- 33

ſchap Godts ( ſeght David) over hun ***

ghekomen. Door't hemels vier vele

duyſenden van hunlieden verſinden

de. Endt heeft hunlieden nu vet zijn

de, ende verſaedt, doodt-gheſlaghen,

ende die uyt ghekoren van Iſrael belet.

Weſende eene onweerdighe ſake ,

dat ſy den ſmaeck van andere ſpyſen

noch trachten te ghenieten , daer,

hun dat hemelsbroodt van Godt ſoo.

mildelijck ghejont was, -

Och oft dat de gheeſtelijcke zic

len eens wiſten, ende begrepen van

wat groote goederen ſy hun ſelven

berooven, ende vwat eene overvloe

digheyt des gheeſtsſy komen te ver

lieſen, om dieſvville dat ſy hunne

begheerlijckheydt ende luſten van

ſoo cleyne, ende ſlechte kinderhe

den met ghewelt niet af-en-trecken,

ende hoe dat ſy in deſe eenvoudighe

# desgheeſtsden ſmaeck van alle

inghen overvloedelijck ſouden vin

den, waert dat ſy hun van alle ande

re vremde ſmaken vvilden ontrec

ken, het vvelck, om dat ſy hier te

gen ſtryden, en zijn ten minſten niet

vveerdigh ontfanghbaer te weſen,

van die ſoetigheydt ende vvelluſten

van deſe Goddelijcke ſpyſe te ſma

ken: vvant dit is de reden geweeſt,

waerom dat de Kinderen van Iſrael

de ſmaken van alle dinghen, die in

dat hemels Manna beſloten vvaeren,

niet gheproeft , ofte gheſmaeckt

en hebben, om dieſyville dat ſy hun

nen luſt op deſe ſpyſe alleen niet en

ſtelden. Soo dat de reden vvaerom

dat ſy in het Manna die ſterckte, en

de ſmaeck van alle dinghen naer

vvenſch

Pf: 77.
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wenſch niet en ondervonden, niet

ghevveeſt en is, dat het Manna dien

ſmaeck niet en hadde, maer om

dieſvville dat ſy naer iet anders be

gheerigh vvaeren. Overſulckx die

iet anders ſamen metGodt meynt te

beminnen, dien en heeft onghe

#vvyffelt geene groot-achtinghe van

Godr, orii dieſvville dat hy in eene

Vyaegh ſchaele met Godt ſtelt het

hene , het vvelck oneyndelijck van

hem verſchilt, ghelijck nu gheſeyt

is : vvant door de daghelijckſche

ondervindinghe blijckt claerlijck,

dat als vvanneer den vville des men

ſche eene ſake is beminnende, dat

# die meerder komt te achten, als

alle andere ſaeckenſ al-hoe-vvel dat

deſe uytnemender , ende veel beter

zijn,als'tgene dat bemint vvort ) al

is't dat hy nochtans ſoo veel ſmaeck

in die niet en ondervindt. Maer is't

by-aldien dat hy die ghelijckelijck

vwilt beminné,ende ſoo veel ſmaeck

in d'eene , als in d'andere ſoeckt te

vinden, ſoo doet hy noodtſaecke

lijckaende verhevender ſake groot

achterdeel om de onrechtveerdighe

gelijckelijckheydt, de vvelcke hy

tuſſchen die geſtelt heeft. Gemerckt

dan datter geene ſaecke te vinden

en is, die by Godt can vergheleken

vvorden, ſoo doet de ziele hem een

aldergrootſte injurie , de vvelcke

buyten hem iet anders bemint , oft

door een ongheregelde affectie daer

aen cleeft. Dat ſoo zijnde, wat ſou

de het dogh vveſen, vvaert dat hy

die ſake meer beminde als Godt

ſelver ? Dit vwordt ons oock beteec

kent in't ſelve boeck Exodi, alwaer

Godt aen Moyſes gheboden heeft,

dat hy op den Bergh ſoude gaen om

met hem te ſpreken, aen vvie hy

oock gebodé heeft dat niemant met

,

-, 5

hem niet alleenlijckſoude opvvaerts

gaen [ laetende de Kinderen van Iſaf

rael aendé voet vanden Bergh)maer

oock dat de beeſten ſelver in't ghe

ſicht vanden Bergh niet en ſouden

vveyden : hier door te kennen ge-,

vende, dat de ziele, de yyelcke den

Bergh der volmaecktheyt, om met

Godt eenſamelijck te ſpreken, ſoude

op-climmen, niet alleenelijck alle

ſaken behoorden te verfoeyen ,

maer oock dat ſy niet en moeſte toe

ſtaen dat haere begheerlijckheden »

de vvelckeghelijck beeſten zijn,in't

geſicht vanden Bergh haer voedtſel

ſouden nemen, dat is, dat ſy ha er

vermaeck in andere dinghen, die

niet ſuyverlijck Godt en zijn , niet

en ſoude nemen, in vvie (te vveten

in Godt) naer dat ſy den ſtaet der

volmaecktheydt becomen heeft, alle

gheneghentheden ruſten, ende bly

ven ſtille ſtaen. Overſulcx is het

noodtſakelijck, dat deſen vvegh »

ofte op ganck niet anders en zy als

eene ghedurighe ſorghvuldigheydt
OIIl## naturelijcke driften te too

men, ende te verloochenen : ende

de ziele ſal ſoo veel te ſpoediger,en

de veerdigher tot den Bergh der

volmaecktheydt vlieghen , hoe ſy,

neerſtigher , ende ieverigher deſe

## herten neemt.

Maer ſy en ſal in geender manieren

daer toe konnen gheraken, hoeda

niglijck ſy haer inde deughden oock

oefent, voor dat hare ongheregelde

driften gheheel verſtorven, ende

vernieti# zijn: want de volmaek

te betrachtinge,die ontbreeckt haer,

de welcke daer in gheleghen is , dat

de ziele van alle begheerlijckheden

ontbloot, ontledight, ende ganſch

gheſuyvert zy. ..

Hiér van hebben wy een levende
B 3 af

k '

•
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af-beeldinghe in't boeck Geneſis,

alwaer wy leſen, dat als wanneer

den Patriarch Jacob op den Bergh

Bethel ſoeckte te gaen, om aldaer

Godt eenen Autaer op-te-rechten,

waer op hy eene Slagh-offerande

ſoude doen, ſoo heeft hy eerſt voor

alaen alle ſyne huys-ghenoten dry

dinghengheboden te doen. Ten

eerſten, dat ſy alle Af-goden ſouden

wegh worpen. Ten tweeden, dat ſy

hunſelven ſouden ſuyveren : ende

ten derden, dat ſy hunne kleederen

Gen-35 ſouden veranderen. Jacob alle fijn
2• huys-gheſin te ſamengheroepen hebben

de ,# gheſeyt : doet wegh alle de

vremde Goden die onderuelieden zijn,

ende wordt ſayver, ende verandert u

kleederen, Waer door wy onderricht

worden, dat de ziele, de welcke

deſenBergh der volmaecktheyt ſou

de willen op klimmen, om haerſel

venaldaer voor eenen Autaer op

te-rechten, op den welcken men

Godt eene Sacrificie van eene pure

liefde, van lof, ende van achtbaer

heydtſoude op-offeren, ſoo moet ſy

eerſt vooraf deſe dry voorghemelde

dinghen volmaecktelijck volbrocht

hebben, eer dat# tot het opperſte

van defen Bergh gheraken kan. Ten

eerſten moet ſyuyt haer herte alle

vremde goden bannen, de welcke

alle vremde liefden, ende aenkle

vinghen zijn. Ten tweeden moet ſy

haerſuyveren van alle overblyfſelen

ende vlecken, de welcke ſoodanige

aenhechtinghen, ende begeerlijck

heden in haer gedruckt hebben, het

welck fy doordeſe donckerenNacht

der finnen volbrenghen ſal, die ver

loochenende, ende met diſcretie

'haer voorigh leven beweenende,

Ten derde moet ſy hare kleederen

#even aan , is welce

ke, midts volbrocht hebbende de

twee voorgaende conditien, Godt

ſal veranderen van verouderde ende

verſleten, in nieuwe kleederen, ſtel

Hende de ziele in eene ſekere nieuwe

maniere van Godt in Godt te ver

ſtaen, verworpen, ende verlaeten

hebbende de voorige menſchelijcke

maniere van te verſtaen, ſal oock

eene nieuwe maniere in-ſtorten van

Godt in Godt te beminnen, den

wille nu ontbloot zijnde van alle ſy

ne oude gheneghentheden, liefden,

ende menſchelijcke vermakelijck

heden, op deſe maniere herſtellen

de de ziele in eene ſekere nieuvve

kenniſſe, ende afgrondelijcke vvel

luſten, alle andere kenniſſen, ende

voorige verbeeldingen nu ter ſyden

heſtelt zijnde, doende oock ſtille

ſtaen al het gene den ouden menſch

# , te weten alle voorgaende

aerdtſche werckelijckheyt, ende be

uamicheyt van het naturelijck we

en , ende hem met eene nieuwe,

ende boven-naturelijcke bequamig

heydt volghens alle ſyne krachten

be ### ende begavende;inder

voeghen dat alle ſyne menſchelijcke

werckelijckheyt in eene Goddelijc

ke verandert is , het welck inden

ſtaetdervereeninge bekomen wort,

inden welcken de ziele tot niet an

ders dienſtigh en is, dan om eenen

Autaer te zijn,op den welcken Godt

door eene ſacrificie des lofs, ende

der liefde aenbeden wordt, ende in

ſoodanigheziele is Godt alleen ru

ſtende. Hierom ghebode Godt, dat

den Autaer, op den welcken de Sa

crificien moeſten op gheoffert wor

den, van binnenydel,ende holſou

de weſen, op dat de ziele hier door

verſtaenſoude, hoe ontledight van

alle ſaken Godthaer wil hebben,#

at
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dat ſy eenen weerdigen Autaer ſou

de zijn, op den welčken die Godde

licke Maickeyt ſoude mogen ruſten,

Godt verbode oock, ende verjaegh

de verre van deſé Autaer alle vremt

vier , noch fijn eygen vier en moch

te daer noyt ontbreken, inder voee

Levit. ghen, dat als wanneer Nabad ende

Ho. 1. Abiu, die de Sonen waren vanden

1, RC

5, 2,

opperſten Prieſter Aaron , vremt

vier op den Autaer ghebracht had

Godt hier over vergramt zijnden

de, heeft hun opſtaenden voet voor

den Autaer ghedoodt , op dat wy

hier door ſouden verſtaen, dat in de

ziele, om te moghen weſen eenen

weerdighen Autaer , noyt de God

delijcke liefde ontbreken magh ,

# die oock met het vier der

vremde liefde magh ondermengelt

weſen,Godt geenſints toe-lactende

dat eene andere ſake met hem ſamé

blyve inde ziele. Hierom leſen wy

, in't boeck der Koninghen, dat als

wanneer de Philiſtinen d'Arcke des

Verbonts inden Tempel van hun

nen Afgodt ghebracht hadden, ſoo ..

hebben ſy hem alle dagen ſmorgens

plat teraerde vinden ligghen, ende

ten leſten gheheel in ſtucken gebro

ken, Godt niet toe-laetende, datter

eenighe andere gheneghentheydt

met hem zy inde ziele, als die, de

welcke haer tot eene volmaeckte

onderhoudinghe des wets Godts,en

de tot het omhelſen des Cruys Chri

ſtiaenport. Overſulcx en leſen wy

niet inde H. Schrifture dat Godt iet

anders gheboden heeft te leggen in

de Arcke, waer in het Mannabe

waert wierdt, als den Boeck des

Wets, ende de Roede van Moyſes,

de welcke het Cruys Chriſti beteec

kende : want de ziele, de welcke

niet anders betrachten ſal , als de

wet Godts volmaecktelijck t'onder

houden, ende het Cruys Chriſti op

te nemen , ende te draghen, ſal de

waerachtige Arcke zijn, de welcke

in haer het waerachtigh Manna, het

welck Godtſelver is, beſluyten ende

bewaren ſal. 2.

* **

HET VI. CAPIT TE L.

Waer in verclaert worden de twee principaelſte ſchadelijckheden,

de welcke de begheerelijckheden aemde ziele veroorſaecken, de

eene wordt ghenoemt privative, ofte wegh-ghenomene, ende

d'andere poſitive, ofte waerachtighe ſchade, het welck door

ghetuygheniſſen der H. Schrifture beveſtight wordt. -

O P dat de voorghemelde leerin

ghe claerder , ende overvloe

digher begrepen worde, ſoo is het

# ende profytelijck hier uyt-te

gghen, op wat maniere de voor

ſeyde begheerlijckheden deſe tvvee

# verlieſenaende ziele ver

oorſaken. Het een is, om dat ſy

haer vanden geeſt Godts berooven :

het ander, om dat ſy de ziele, waer

in ſy hare wooninghe hebben, ver

moeden, pynighen, verduyſteren,

beſmetten , ende machteloos ma

ken, volghens 't ghene Hieremias

gheſeyt

Exod.

1 6. 33.

IJctltr.

3 1. 26,

Num.

I7. Ic,
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gerem. gheſeyt heeft :

2. 13. mijn volck ghedaen , ſy hebben my ver

Twee quaden heeft

laten de fonteyne der levende wateren,

ende ſy hebben voor henlieden ghebro

ken Ciſternen ghegraven die geen wa

ter bouden konnen. Welcke twee qua

den door een enckel werkelijckheyt

vanden naturelijcken luſt inde#

met ghewelt ghedronghen worden:

want t'is claer, ende openbaer, dat

ſoo wanneer de ziele aen eenighe

aerdtſche ſaken is blyven hangende,

ſoo is't dat de ſinnelijckheydt dieper

wortelen in de ziele geveſtight heeft

ende hoe meer aenclevende weſent

heydt ſy ſal ghehadt hebben, hoe in

haer oock minder bequamigheydt

ten opſicht van Godt ſal by-gheble

ven zijn : want ghelijck wy in het

vierde Capittel betoont hebben ,

twee contrarie ſaken en konnen in't

ſelve ſubject, ofte onderwerpſel niet

beſtaen, om dieſwille dat de liefde

Godts contrarie is, ende tegenzſtry

dende aende liefde der ſchepſelen,

de welcke dienvolgens 'tſamen niet

en konnen beſtaen, ende over-een

komen. Want wat gelijckeniſſe ofte

roportie kander toch weſen tuſſché

# ſchepſel, ende den Schepper,

tuſſchen ſaken die d'uytwendige ſin

nen onderworpen zijn, ende geeſte

lijcke, tuſſchen ſienlijcke , ende on

ſienlijcke, tuſſchen tydelijcke, ende

eeuwighe, tuſſchen pure, geeſtelijc

ke,ende hemelſche ſpyſe, ende pure

ghevoelijcke ſpyſe der ſinnen, tuſ

ſchen de naecktheyt Chriſti, ende

de aenklevinghe der ſchepſelen ?

Want gelijckerwys inde naturelijc

ke generatie het ſubject, oft onder

werpſel gheen nieuwe forme, ofte

# kan aenznemen, ten ſy

at de voorighe tegen-ſtrydende ge

daente eerſt komt t'ontbreken, de

-

welcke ( ſoo langh als die daer is ]

d'andere belet, om de teghen-ſtry

dinghe die er tuſſchen die gevonden

wordt : alſoo gheſchiedt het oock

met de ziele de welcke, ſoo langh

als ſy haer aende ſinnelijckheyt on

derworpt, gheenſints ontfanghbaer

kan weſen van dien puren, louteren,

ende ſuyveren geeſt Godts. Hierom

heeft onſen Salighmaker door den

H. Mattheus gheſeyt : Ten is niet
Matth,

goet het broodt der kinderen te nemen, 15- 29

ende te worpen voor de honden, Ende

op een ander plaetſe: En wilt, dat Matth.

Heyligh is, aen de honden niet gheven. 7.

In welcke Schriftuer-plaetſen ver

gelijckt onſen Heere die aen de kin.

deren Godts, de welcke verworpen

ende verſaeckt hebbende alle gene

ghentheden der ſchepſelen; hun ſel

ven bereyden om ſuyverlijck te ont

fanghen den geeſt Godts , maer die,

de welcke door hunne begeerelijck

heden ende luſten , hun aes inde

ſchepſelen ſoecken te vinden, ver

# hy aende honden. Want

et wordt de kinderen toe-ghelaten

te ſitten aende tafel desVaders,ende

met hem uyt de ſelve ſchotel te eté,

het welck niet anders en is, als met

ſynen geeſt gheſpyſt te zijn; maer

aende honden en geeft men niet an

ders als de overblyvelinghen, die

vande tafel vallen. Maer hier ſtaet

te bemercken, dat alle ſchepſelen

niet en zijn, dan eenighe brockelin

en die vande tafel des Heeren val

en : overſulcx wort hy met recht en

reden met eenen hondt vergeleken,

die ſijn aes inde ſchepſelen ſoeckt,

ende dienvolghens wordt hun het

broodt der kinderen ontnomen, om

dieſwille dat ſy hun ſelven van die

brockelinghen der ſchepſelen niet

en willen aftrecken, ende alle neer

ſtigheyt
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Righegat ben om de tafel vanden

eelt de Naders te moghen genie
ten, ende hierom lydenſy met recht

en reden altydt hongher, gelijck de
honden ; want de### Ver

wecken eerder den honger, dan dat

ſy dien verſaden ende bluſſchen: van

ſoodanigheſpreeckt David: Syſul

len hongherlyden ghelijck de honden,

# de ſtad: ommegaen, ende

is't dat ſy niet verſaede en ſullen ghe

weeſt zijn, ſullen murmureren. Want

dit is eygen aen die, de welcke hun

ne luſten in-volghen , dat ſy altydt

ſonder ſmaeck, ende noeyt verſaet

en zijn, ghelijckerwys eenen hon

gher-lydenden menſch.

Wat gelijckeniſle kander dan we

ſen tuſſchen een uytterſte ghebreck,

ende hongher , den welcken alle

ſchepſelen veroorſaken , met eene

verſadentheydt , de welcke haren

oorſpronck is hebbende uyt dé geeſt

Godts : daerom en kan deſe God

delijcke voldoeninghe ende verſa

dentheyt van boven inde ziele niet

nederdaelen , ten zy dat uyt haer

eerſt voor al deſen hongher der qua

de ghenegentheyt uyt-gheroyt wor

de : want ghelijck# is, twee

contrarie ſaken en konnen t'ſamen

in't ſelfſte onderwerpſel niet be

ſtaen, ghelijckerwys den hongher

is, ende de verſaedinge. Uyt 'tgene

nu geſeyt is,blijckt claerlijck dat het

voorſeker een werck is van meerder

moyelijckhet,het welkGodt is uyt

werckende door het ſuyveren, ende

herſuyveren eene van deſe zielé van

deſe contrarieteyten, ofte teghen

ſtrydinghen, al oft hy die ziele van

Niet moeſte ſcheppen : want ſoo

danighe wederſpannicheden der af

fectien ende ghenegentheden ſchy

nen Godt meerder te beletten, als

eenë puren ende louteren Niet,want

dat en ſtrydt niet teghen de Godde

lijcke Majeſteyt , ghelijck de onge

reghelde luſten der Creaturen. Dit

zy nu ghenoeghſaem gheſeyt, voor

ſoo veel als aengaet d'eerſte, ende

principaelſte ſchaede, de welcke de

onghereghelde geneghentheden aen

de ziele veroorſaken, de welcke is,

dat ſy den geeſt Godts wederſtaen,

# # nu ghenoeghſaemlijck

etoont hebben.

Laet ons nu eens ſpreken van d'an

der uyt-werckſel, te weten vande

# ſchadelijckheyt, ofte ver

ies , de welcke de begheerlijckhe

den inde ziele voorts-brenghen, en

de is veelderley : want de begheer

lijckheden vermoeden, pynighen,

verduyſteren, beſmetten, ende ver

ſwacken de ziele. Van deſe vyf

ſchaden ſullen wy nu in't beſonder

gaen handelen.

Voor ſoo veel als aengaet d'eerſte

ſchaede, 't is claer ende ſeker dat de

begheerlijckheden de ziele ongeruſt

maken ende vermoeden : want ſy

zijn ghelijck de kleyne ongheruſte

kinderen, aen de welcke men nau

welijcx voldoen kan, om dieſwille

dat ſy nu d'een, nu d'ander van hun

ne moeder begheeren , ende noch

tans noyt tevreden zijn. Endeghe

lijckerwys dien vermoeyt wort, die

door de begeerlijckheyt aen-gedre

ven zijnde, eenentreſoor ontgraeft.

alſoo aerbeydt oock de ziele, ende

vermoeyt haer ſelvé om te bekomé

het ghene de begheerlijckheden van

haer begheeren, ende al hoe-wel ſy

die ſaken bekomen heeft, ſoo ver

moeyt ſy nochtans haer ſelvé altyt,

om dieſwille dat ſy noyt verſaet,of

te voldaen en is : want 't zijn ghe

broken reghenabacken daer ſy uyt

C Put »
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Iſa.29.

8.

Iob 2o,

227

Jſa. 57.

2O,

put, die nochtans geen water hou

den en konnen om haeren dorſt te

verffaen : ende hierom heeft Iſaias

gheſeyt : Den vermoeden heeft noch

dorſt, en de ſyne ziele is noch ydel. En

de alſoo wordt de ziele vermoeyt,

die aen hare luſten onderworpen is :

want ſy is gelijek eenen menſch, die

met eene heete cortſe bevanghen is,

den welcken noyt geruſt en is, wiens

dorſt alle oogeblicken meer en meer

groeyt, tot dat de cortſe geheel be

# af te-gaen : want gelijck in't

oeck Job gheſchreven ſtaet : Als

hy verſaet ſal liveſen, foo ſal hy benaut

worden , hy ſal verhitten , ende alle

pynen ſullen op hem vallen, *

- Daer-en-boven de ziele wort van

hare ongheregelde ghenegentheden

ghequelt ende vermoeyt, want ſy

wort ghequetſt , ende elders onghe

ruſtelijck ghedreven, ende ghelijck

het water vande ſtercke winden

ontruſt , ende op deſe maniere

ghedreven, ende beroert zijnde,

en laeten niet toe dat ſy op eenighe

plaetſe, noch in eenighe ſake vatten

ſtandt hebbe. Van ſoodanige zielen

heeft Iſaias gheſproken : Het herte

vandë goddelooſen is gelijck eene brieſ

ſchende zee, de welcke geenſintr ruſten

en kan. Dien is dan eenen godde

looſen die ſyne begeerlijckhedë niet

en overwint. Ten leſten wordt de

ziele ghequelt ende vermoyt, die

aen hare gheneghentheden ſoeckt te

voldoen : want ſy is ghelijck eenen

menſch, den welcken hongher heb

bende, de winden is ontfanghende

met eenen open mondt, ende is ſoo

verre van daer,dat hy,in plaetſe van

door de winden verſaet te worden,

meer en meer daer door verdrooge,

om dieſwille dat den windt geenſins

voor hem bequaem voetſel en is ,

'ende orn deſe reden heeft
- -

#van ſcodanige ziele uyt-ge proken :

In de begeerte ſijnder ziele heeft hy den gerein,

# liefde naer hem ghetroc- 2.24.

ken. Ende een weynigh daer naer

om te kennen te gheven de dorric

heydt, de welcke ſoodanighe ziele

Is lydende, verweckt haer op deſe

maniere : Verbiedt utven voet

welcken uwe ghedachten zijn |
naecktheydt, ende u kele vanden dorſt:

al oft hy wilde ſeggen : wederhout

uwen wille vande verſaedelijckheyt

uvven onghereghelde affectien, de

vvelcke eene grootere dorrigheydt

ende dorſt vervvecken. Ende ghe

lijckerwys eenen eerzgierighen inden

agh fijnder verwachtingbe vermoeyt

wordt , ſiende ſigh bedroghen, ende be

rooft van ſyne hope, alſoo wordt de #te

le van ghelijcken oock vermoeyt , als

wanneerſy aen alle hare geneghenheden

voldoet , ghemerckt ſy aen haer een

meerderydelinghe, en de hongher ver

oorſaken : vvant ghelijck men ghe

meynelijck ſeght : de begheerlijck

heyt is ghelijck een vier het vvelck

vermeerdert vwordt, hoe men daer

meerder houdt is by-legghende :

vvelck gheheel verbrandt zijnde ,

moet het vier gantſchelijck te niet

gaen ; ja de begeerlijckheyt is noch

van argher conditie als het vier is :

vvast het vier als t houdt verbrandt

is, vermindert allenskens; maer de

begheerelijckheydt en vermindert

niet by foute van voetſel, het welck

ſy tot hare voldoeninghe bekomen

heeft, maer in plaetſe van vermin

deringhe [ gelijck het geſchiet aen't

vier als't voetſel ontbreeckt]ſoover

teert,ende verconſommeert ſy haer

ſelven te vergeefs aerbeydende, om

dieſwille dat in haer het voetſel ver

mindert wordt, ende den hongher

- - ver

den Ibid.

v417 n. 25,
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62,

vermeerdert : waer van Iſaias ghe.

ſproken heeft, ſegghende : Hy ſal

afewycken terj# handt, ende ſal

hongher lyden, ende hy ſal eten aende

rechte handt, ende niet verſaedt wor

den. Want de ghene, die hunnege

negentheden niet en verſterven, ſoo

wanneer ſy vanden wegh des Hee

ren aen-te-vatten [ waer door de

rechte handt verſtaen wordt ]#

weken zijn, ſullen met goede reden

hongherlyden, wat ſy de vervullin

ghe vanden ſoeten geeſt geenſints en

verdienen. Ende is- byaaldien dat

ſy ter ſlincker handt, om haer voet

ſel te nemen,af-gheweken zijn (het

welck niet anders en is, als dat de

begeerelijckheyt haer voetſel ſoeckt

te vinden inde ſchepſelen, en ſullen

oock met goede reden niet verſaedt

weſen, om dieſwille dat ſy, af-ghe

weken zijnde van't gene hun alleen

konde verſaden, hun voetſelſoecken

in ſaken, die in hun meerderen hon

her veroorſaken. Hier uyt dan

lyckt claerlijck , dat de beghee

relijckheden, de ziele, die daer aen

onderworpen is, geheel vermoeden,

HET VII. CAP ITTE L.

Hoe de ghemeghentheden de zielepynighen, het welck oock door

ghetuygheniſſen, ende ghelijckeniſſen betoont wordt.

Etweede poſitive ſchade, die

de ghenegentheden aende zie

le veroorſaken is deſe, dat ſy haer

uellen, ende pynighen, ghelijck

en ghenen, die aen eenighe plaetſe

vaſt-ghebonden zijnde, ſeer hardt

gepranght wort door de ſtraffigheyt

der ſnydende koorden, noch en

keeft geene ruſte, ten ſy hy ſich van

ſoodanige tormenterende laſticheyt

ontſlaghen vint. Van welcke koor

den den Propheet David is mentie

makende, als hy ſeght : De koorden,

ende banden der ſondaren (welcke de

gheneghentheden zijn) hebben my

omvanghen, Ende gelijckerwysdien

menſch ghepraemt wort, ende ghe-,

pynicht, die moedernaeckt gewen

telt wort inde ſcherp-ſtekende doo

rens, alſoo wort van gelijcken eene

ziele ghepynicht, die op hare ghe

negentheden al haer ſteunſel is ſtel

lende : want de ſelve haer als ſcher

pe doorens aenvatten,'tbloedt uyt

perſlen, vaſt-houden, ende duyſent

pynë aen die ziele ſijn veroorſaken

de. Van ſoodanige heeft David van

ghelijcken gheſeyt : Sy hebben my

omringhelt gelijck de bien, ende ſy heb

ben ontsteken geworden gelijck een vier

inde doorens, want inde begeerelijck

heden, die niet anders als doorens

en zijn, is het vier der benautheden,

ende pyninghen altydt aen-groyen

de. Ende ghelijck den Ackerman

den ploeghenden os door de ſpore

ghedurigh is aen-porrende, aen

ghedreven zijnde door enckele ho

# vandenaenghenamen ooghſt, die

y is verwachtende , alſoo oock ,

naer den grondt gheſproken van

de ſake, wordt de ziele aen-ghe

port doorden middel der luſten

vande# , om te be

komen# ene ſy is wenſchen

de ; het': -

... 2

**-
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claerlijck blijckt uyt. "
die
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die overgroote begheerelijckheydt

daer Dalila mede bevangen was,om

te weten, waer in dat ſoo groote,

ende vrome ſterckheyt van Sampſon

gheleghen was, in ſoo verre, dat de

Schrifture ſeght, dat hy van haer

ſoo gequelt, ende vermoeyt ghe

weeſt is, dat hy gheheel beſweken,

ende machteloos gheworden is.

Hoe de gheneghentheyt crachti

gher, endegheweldigheris, hoe ſy

de ziele ſterckerpynicht,inder-voe

ghen, dat de ziele ſoo veel quellins

hen onderſtaet, ſoo veelals fyaen

are quadegheneghentheyt is toe

evende »ende dien-volghens hoe

yaen hare ſinnelijckheden meerder

onderworpen, ende van die beſeten

is, hoeſy meerder tormenten is ly

dende : ende in ſoodanighe ziele

wort oock in dit tegenwoordigh le

ven volbrocht 'tgene in't boeck der

c. Openbaringhe gheſchreven ſtaet :

Soo veel als ſy haer geglorificeert heeft,

ende en welluſtighedengheweeſt is, ſoo

veel tormenten, en de droefheden geeft

baer. Endeghelijckdien ghepynicht

wort, die inde handen ſijnder wyan

den ghevallen is, alſoo wort de zie

le van ghelijcken ghepynicht, die

den toom geeft aen hare quade lu

ſten,#. Hiervan heb

ben wy eeneuytdruckelijcke af-bel

dinghe in dienſtercken Sampſon,

die te vooren ſoo machtigh was,

doen hy eenen vryen Rechter was

van't wolck van Iſrael; maer als h

in de handen ſijndervyanden geva

len is, hebben ſy hem ſyne macht

benomen, ſijn ooghen uyt-gheſte

ken, endeaen eenen meulen vaſt

ghebonden, ende doen malen, al

waer ſy hem naer hunnen wenſch

ghequelt, ende ghepynichthebben,

-

Deſghelijcx gheſchiet aen de ziele',

over de welcke die vyanden der ge

neghentheden heerſchappye , ende

d'overhandt hebben: want voor

eerſt ſy maken haer machteloos,en

de blint, ghelijck wy hier naer ſul

len ſegghen, en de alſoo geſtelt zijn

de, quellen, ende pynighenſy haer

van ſtonden aen, haer vaſt-binden

de aenden meulen der begeerlijck

heyt,ende naturelijcke driſten, ende

de banden, als ſtroppen, daer de

ziele in verwert wort, ende mede

ghebonden is, zijn deghenegenthe

den ſelver. Waerom Godt met ſoo

danighe menſchen mede-lyden heb

bende,die met ſoo grootenaerbeydt

ende koſt hunnen hongersende dorſt

inde ſchepſelen ſoecken te verſlaen,

ende te verſaeden, ſpreeckt hun

aen doorſijnen Propheet met deſe

woorden: Alle ghy dorſtighe ( die *

uwe quaede gheneghentheden toe

ghedaen zyt) komt tot de wateren ,

ende die geen gelt en hebt [ van eyghen

willel komt haeſtelijck, komt , ende

eet, komt koopt wijn, en de melck#
1ste ſegghen vrede, ende geeſtelijca

keſoetigheyt) ſonder gelt van eyghen

tville,# eenighe wiſſelinghe, dat

is, ſonder eenigen koſt van ſoo groo

ten aerbeyt, ghelijck ghy beſteedt

om uwe gheneghentheden te vol

brenghen : Waarom weeghdy u gele

van uwen eyghen wille, niet in

brooden [ dat is , niet inden God- -

delijcken geeſt te bekomen J ende

denaerbeyt uwer ghenegentheden

in ſoodanighe ſaken, die haer niet

verſaden en konnen : Hoort my boo

rende, ende etet goet, 't ghene ghy

wenſcht, en de uwe giele ſal inde wet

ticheyt verluſticht worden. Maer om

tekomen tot deſe geeſtelijcke aene

- clevende

Iſa,55.
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klevende vetticheyt, daer de ziele pynicht zyt , ende met het ſwaer
- n

# haer in verluſtight, en is niet anders jock uwer ſorghvuldicheden, ende

ºnde als grondelijck ontledight te zijn ghenegentheden beladen zyt, ver

oor Vande ſmaken , ende ghenoech- laet die, ende comt tot my, ende.

en- . ten aller creaturen van deſe we- ick ſal u-l. vermaken en de ghy ſult

# reldt :, want het ſchepſel pynicht, ruſte vinden in uwe zielen, vande

ijn- maer, den Goddelijcken geeſt ver- welcke de quaede geneghentheden,

aer maeckt, ende verheught. Ende al- u l. berooven, die een ſeer ſwaer

en - ſoo noodt ons den Heere door den ghewicht zijn : ghelijck David
ck- Matth, H. Mattheus , ſegghende : Comt ſeght ; Ghelijck eenen ſwaren laſt Pſ. 37.

nde 11. 28 tot my alle die ghequelt, ende ghe- op my beſwaert zijn. 5.

de
-

- *

2de

he- HET VIII. CAP IT TE L.

yo

2b- - -

idt Hoe, ende op wat maniere de gheneghentheden de ziele ver

rſt duyſteren , het welck door ghelyckeniſſen, ende ghetuyghe

# Iſa,55 miſſen der H. Schrifture beveſtight wort.

2HC

ije E derde poſitive ſchade, die lijcken Propheet David tot ons pro

ye- d'onghetoomde paſſien aen de ſt ſprekende, ſeght : Myne boos=

In ziele veroorſaken is, dat ſy de ziele heden hebben my bevangen, ende ick en

nem verblinden, ende verduyſteren:want heb niet konnen ſien. Ende inde ſake

zade gelijckerwys de dompen om hoogh waer in dat de ziele naer haer ver

dat etrocken, de locht met wolcken ſtandt wort verduyſtert , wort van

jcz etrecken , ende alſoo den claren ghelijcken oock ſlap, ende traegh

hen ſonne-ſchyn beletten, oftewel ge- naerden wille, ende naer de me

dat lijck eenen be-aeſſemden ſpiegel ## morie grof,rouw,ende#
Oo- weſen vanden ghenen, die hem daer ende isongeregelt in haerebehoore

edt in ſpiegelt, niet claerlijck en kan lijcke wercke# Ende ghe

ol- vertooghen, ofte wel ghelijck trob- merckt dat dewerckelijckheden van

rele bel water het weſen vanden ghenen, die krachten van't verſtant zijn han
pr; die daer in ſiet, niet wel en kan uyt- # , ſoo volght hier uyt claer

id- drucken, alſoo oock de ziele, aen lijck, dat ſoo wanneer 'tverſtandt in

de hare genegentheden onderworpen, ſyne werckelijckheden belet wordt,

en is in haer verſtandt verduyſtert,ende deſe crachten nootſakelijck oock in

ſet en geeft geen plaetſe, dat ſy, noch haren vrede om-gheroert worden,

70- vande ſonne der naturelijcke reden, ende van hare behoorelijcke werc

hy noch vande boven-naturelijcke wyſ- kelijckheden af-deynſen, gelijcker
ºf- heyt Godts door-ſtraelt, en verlicht wys dé Propheet David# : My

m kan worden. Hierom denkoninck- me ziele is ſeer beroert. Het welck Pſ. 39.

4 C 3 'tſelven 13,

e - -
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'tſelven is, al oft hy hadde gheſeyt,

dat ſy in hare krachten van hare be

hoorelijcke werckelijckheyt afghe

weken is : want ghelijck wy geſeyt

hebben, noch het verſtandt en is in

ſulcke gheſtelteniſſe niet bequaem

om de beſtralinghe, ende inlichtin

ghe der Goddelijcke wysheyt te be

vatten, ghelijckerwys de locht met

wolcken betrocken van den claren

ſonne-ſchyn niet overſtraelt kan

worden : noch den wille en is niet

bequaem om Godt door eene ſuyve

re liefde in haer ſelven te behelſen,

ghelijckerswys den ſpiegel, die be

aeſſemt is, het weſen vanden genen

die hem daer in ſpiegelt, niet en

kan vertooghen; noch de memorie,

die door de duyſterniſſen der ghene

entheden verdonckert is, en is niet

equaem om het ſoet, aenghenaem

beelt vá Godt ſuyverlijck in te prin

ten, gelijckerwys ſlyckachtigh wa

ter het weſen vanden ghenen , die

daer in ſiet , niet claerlijck en kan

"##
." -

De gheneghentheyt daer-en-bo
ven verblint de ziele,ende begraeft

ſeghelijck inde duyſterniſſen, want

# uyt haer eygen

nature is vol duyſterheyt,ende blint

heyt, ghemerckt ſy uyt haer ſelven

vande reden altyt vervremt is, maer

de rechte reden is deſe, die de zie

le in hare werckelijckheden door

den rechten wegh altydt is leyden

de ,,ende beſtierende Waer uyt

volght, dat ſoo dickwils als deziele

door hare gheneghentheyt beſtiert

wordt, in hare verblintheyt onver

ſaeft is loopende : want 'tis al evenz

eens,aloft den genen,die wel, ende

claer ſiende is, ſich liet leyden van

den ghenen,die van fijn gheſicht be

gooft is, het welck al eens is, al of

*

ſy allebeyde blint waren : ende het

ghene hier uyt volght, is het ſelven

dat den Heere door ſijnen Apoſtel

Mattheus gheſeydt heeft : Is't dat Matth.

den eenen blinden den anderen leyde,

ſoo vallen ſy beyde indeu gracht. Seer

weynigh baten de ooghen aenden

vlieghenden pepel, is't dat hy door

de ſchoonheyt des licht aen-gelockt

zijnde, vlieght inde kerſſe : over

ſulcx moghen wy met recht en re

den ſegghen vanden ghenen, die

door ſyne luſten aeneghelockt wort »

dat hy is ghelijck eenen viſch, die

door het licht der viſſchers verblint

wort , aen wie dit licht eer dient

voorduyſterniſſen, op dat hy de la-,

gen, die de viſſchers leggen, niet en

bemercke : welcke ſake David ſeer

wel heeft uyt-gheleyt, ſprekende

I5• I4.

van ſoodanighé : Daer is vier op- Pſ: 57.

ghevallen, ende ſy en hebben de ſonne 9

niet gheſien : want de begeerelijck

heyt is ghelijck het vier, het welck

door ſyne wermte ontſteeckt, maer

door ſijn licht d'ooghen verblint :

ſoodanigh is oock d'uytwerckinghe

desghenegentheyt inde ziele, want

ſy ontſteeckt de begeerlijckheyt,en

e ſy verduyſtert 'tverſtandt ſooda

nighlijck , dat ſy geenſints en ghe

dooght, dat het ſijn naturelijck#
# De reden van deſe ver

lintheyt, ofte bedrogh is deſe,om

dieſwille datter een ander vremt ,

ende verſcheyden licht tuſſchen de

ſienlijcke cracht , ende het voor

worpſel gheſtelt wort , waer uyt

volght dat de ſienlijcke cracht door

dat licht, 't ghene datter tuſſchen

beyde komt, aen-ghelockt,ende ge

voeyt wort, ende dienvolghens en

kan geen ander licht aenſien, Ghe

merckt dan dat de begeerelijckheyt

als-danſoo naer by de ziele is, ende

- - - - - - gheſtelt
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heſtelt in haergheſicht , ſoo ſtoot

ſy haer , ende ſtrunckelt ghelijck te

ghen dit eerſte licht, ende kryght

van't ſelve ghelijckhaer voetſel, en

de alſoo en Iaet ſy niet toe, dat de

ziele genieten kan haer waerachtigh

licht vande klare intelligentie, ofte

verſtandelijckheyt , welck licht ſy

oock in't minſte noyt, en ſal aen

ſchouwen, ten ſy de ſinnelijcke be

geerelijckheyt, ende dat waerſchy

nelijck', ende valſch licht gronde

lijckte niet ghedaen wort.

Hierom moet d'onwetentweyt

van ſommighe menſchen met goede

reden beweent worden, die hun ſel

ven met ongheregelde lyf-kaſtydin

ghen, ende met veel andere ondiſ

crete oefeninghen overlaſten ( Ick

ſpreke hier van ſoodanige lyf kaſty

dinghen, van hun ghewilligh aen

ghenomen) waer in ſy alle hun ho

pe ſtellen, meynende dat ſy door die

alleen, ſonder de verſtervinge haer

der ſinnelijckheden in andere din

ghen , ghenoeghſamelijck tot de

vereeninge vande Goddelijcke wys

heyt ſouden konnen geraken. Maer

# zijn grootelijcx verdoolt : want

y en ſullen noyt daer toe konnen

gheraken, tenzy dat ſy alle hunne

crachten te werck ſtellen in te ver

ſaken , ende alie die ſinnelijckhe

den af-te-ſnyden. Maer waert dat

ſoodanighe menſchen hun uytterſte

beſte deden, van ten minſten de

helft van hunnen aerbeyt, den' wel

ken ſy tot die voor-ghemelde oefe

ninghen beſtieren, inde waerachti

ghe verſtervinghe haerder ghene

gentheden beſteden,ſy ſouden voor

waer op den tydt van een maent

grooteren voort-ganck doen, als ſy

ſouden op vele jaren bekomen door

wºlle die andere oefeninghen: want

ghelijck het noodtſakelijck is dat

den landts-man d'aerde met groo

ten arbeydt , ende in't ſweet ſijns

aenſchijn om-ſpitte , ende onder

grave , op dat ſy goede vruchten

voorts brenghe, de welcke ander

ſints niet als onkruyt ſalvoorts-bren

ghen : ſoo is't van ghelijcken noot

ſakelijck dat de ziele hare quaedc

luiten, ende ghenegentheden gron

delijck verſterve, ende uyt-rucke,

is't dat ſy inden wegh des Heeren

voort-ganck ſoeckt te doen ; inder

voeghen , dat ick derve ſegghen,

dat de ziele ſonder deſc verſtervinge

geenen meerderen voort-ganck doé

ſal in't geeſtelijck leven, in de ken

niſle van Godt, ende van haer ſeſ

ven, wat aerbeydt dat ſy daer toe

oock is doende, als denghenen die

den acker beſayt,die met den ploegh

niet om-gheackert en is. Overſulcx

en ſullen noch de duyſterniſſen,noch

oock de traegheyt der ziele verdwy

nen, tenzy dat dien quaeden brant

der ghenegentheden eerſt ghebluſt,

ende verſtorven worde: want de

#eden zijn# velle

ens, ofte eenighe kleyne vleckx

kens in d'ooghe , de welcke het

claergheſicht ſoo langh beletten,tot

dat ſy af ghevaeght worden. Waer

om dë koninck David overwegende

de groote blintheyt van ſoodanighe

menſchen, ende hoe grootelijcx die

oºrverſtorveghenegentheden hunne

zielen beletten,dat ſy de clare waer

heyt niet en konnen ſien, ende hoe

grootelijcx Godt teghenſoodanighe

menſchen verbelght is, ſpreeckt hun

aen met deſe woorden : Eer dat uwe

doornen groyen in dicke doorne haghen,

helijck die levende,#ſal hy dic in

ijn gramſchap verſlinden. Aloft hy

wilde ſeggen; eer dat uwe doorn:
- * * e

Pſ. 57

IO.
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de welcke uwe quade ghenegenthe

den zijn, verhardt worden, ende

uyt teereende ſwacke doornen op

waſſen in eenen dicken doornen

boſch , ende alſoo dat Goddelijck

aenſchijn beletten, gelijck het ſom

tydts gheſchietaen de levendemen

ſchen , welcken draet des levens

Godt in hunnen vollen loop is af

ſnydende; alſooſal de Goddelijcke

gramſchap, hun oock verſlinden :

want de ghene, in welcker zielen

die quaede ghenegentheden leven,

ende d'overhant hebben, ende dien

volghens de Goddelijcke kenniſle

beletten, die ſal hy in ſyne gram

ſchap verſlinden, 'tzy in het toe ko

mende leven door de ſtrafficheydt

derpynen des vageviers, 'tzy in dit

teghenwoordigh leven door quel

lingen, ende tribulatien, de welcke

hv is over-ſemdende , ## dat hy-ſe

alſoo van hunne quaedeluſten ſoude

af-trecken, ofte wel door eene

waerachtighe verſtervingedeſergea

neghentheden, op dat dit beletſel. »

ofte dit waerſchynelick,ende valſch

licht, het welck tuſſchen ons, ende

Godt geſteltwirt, alſoowegh geno

men , ende grondelijck te niet ghe

daen worden, het welck ons oock

verduyſterde, ende belette van ſy

ne kenniſie te bekomen, ende eyn

delijck het weſen des verſtants ver

licht zijnde, de verdervinghe, de

welcke die quade luſten aende ziele

#ooraeck hadden, herſtelt wor

C,

O dat alle menſchen eens herte

lijckgrondeerden, van wat eenen

over-grooten ſchat des Goddelijck

lichtsdeſe blintheyt hun komt tebee

rooven, de welcke deſe ghenegent

heden veroorſaken, ende in wat

jammerlijcke ſchaden, endeperyc

kelen ſy die daghelijcx is werpende,

tot dat ſy die gheheel, ende gantſch

verſterven, ende verloochenen !

Voorwaer hier en is geene redé dat

ſy op hun kloeck, ende vernuft ver

andt moghen ſteunen, noch oock

op de gaven, die ſy van Godt ver

kregen hebben, dat ſy daerom ſou

den meynen, dat ſy de vlecke des

blintheyt, ende duyſterniſſen [ is't

dat ſy aen hunne ghenegentheden,

ende begeerlijckhedé onderworpen

zijn) daerom ontvloden zijn, ende

in tegendeel allenskens niet en ſou

den komen te vallen in quaeder, en

de argher fouten. Want wie ſoude

toch oeyt verdacht hebben, dat ee

nen manſoo wys, en van Godt met

ſoo veel goddelijcke gaven voorko

men, als Salomon was, ende noch

tans tot ſulck eene verblindtheyt,

traegheyt, ende ſlappigheyt des wil

le ſoude ghekomen# ben , dat hy

in ſijnen ouderdom aenſoo veel af

goden Autaren ſoude op-gherecht,

ende aen die alle eere, die Godt al

leen toe komt, ſoude beweſen heb

ben?ende om indien ellendigéſtaet

te vallen is ghenoeghſaem gheweeſt

d'ongheregelde liefde, die hy tot

de vrouwen was draghende, ende

d'onachtſaemheydt in ſyne ghene

gentheden, ende de welluſticheden

ſijns herten te bedwinghen. Alſoo

ſpreeckt hy van ſy ſelven in ſijnen

boeck : Al dat myne ooghen begeer

den, dat en heb ickhun niet geweygert,

noch icken hebbe mijn herte niet ver

boden te ghebruycken alle welluſtigh

heyt. Ende ſiet deſe al te groote toe

laetinghefijnder onghetoonde paſ

ſien,heeft ſulck een macht over hem

bekomen, dat al-hoe-wel hy in ſy

ne# voorſichtigh genoegh

was, om dieſwille dat hy die#
blaten

Eccle,

2. IOe

*
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dat goet is, quaet, ende dat quaet

is, achten wy goet te weſen, welc

ke dolinghe ons in-gheboren is.

Wat ſtaet'er dan van ons te ver

wachten, is't datter by onſe in-ghes

borene blintheyt , d'ongheregelde

begeerlijckheyt noch by ghevoeght

worde ? niet anders voorwaer, als

't ghene Iſaias beweenende gheſeyt

heeft, die aen-ſprekende, de welc

ke hunne ghenegentheden ondera

worpen zijn , ſegghende : Wy heb

ben als blinde den muer ghevoelt , wy no.

hebben ons gheftooten inden middagh,

als inde duyſterniſſen. Ende ſoo ver

re is onſe blintheyt ghekomen, dat

wy inden middagh ſelver noch ver

blint zijn, ende ons gheſtooten heb

ben, niet minder dan of wy inde

duyſterniſſen waren gheſtelt. Want

't is eyghenaenden ghenen,die door

ſyne genegentheden verblint wort,

dat hy oock in't midden der waer

heyt , ende kenniſſe, die hem noo

digh is, gheſtelt zijnde, die noch

tans niet meerder en onderſcheyde,

dan oft hy met de donckere duyſter

niſſen omringelt ware.

HET IX. CAP IT TE L.

Hoedanichlijek de ghenegentheden de ziele beſmetten, het welck

door ghelijckeniſſen, ende ghetuygheniſſen der H. Scrifture

ºnde -en luſten nochtans niet geheelijck ver

# ſtorven heeft , hebben-ſe ſijn ver

en ! ſtandt allenskens ſoo verblint ende

dat verduyſtert, dat ſy dat groot licht

Wer- der wysheydt, d'welck Godt hem

k hadde in geſtort, geheel verſmacht,

# ende overrompelt hebben, ſoo dat

# hy ſynen Heere, ende Godt in ſy

-# nen ouderdom eyndelijck verlaten,

't St ende vergeten heeft,
t is Is het ſaken dan dat de quaede,

:den » ende ongetoomde ghenegentheden

o: ſoo jammerlijcken valaen ſulck ee
, en nen menſch veroorſaeckt hebben,

n ſou- die ſulck eene volmaeckte kenniſſe

ºr, en- bekomen hadde, dat hy konden on

ſoude derſcheyden wat verſchil datter was

at ee- tuſſchen goet, ende quaet; wat en

t met ſullen onſe onverſtorve paſſien, ende

orko- # ghenegentheden teghen on

noch- e ſlappicheyt ende onwetentheydt

heyf. » niet vermoghen ? gemerckt dat van

's wil- ons mach# worden , 't ghene

lat hy Godt vande Niniviten tot den Pro

ee) af- gine 4 pheet Jonam geſeyt heeft : Die niet

recht , H. ' en weten wat onderſcheyt datter is tuſ

godt al- ſchen hare rechte ende ſlincke handt:

en# want alle ooghenblicken achten wy

é ſta

#t

p#
p#

hede

##
ijne

10# eck, betoont wort.

#eigert 2.12

## E vierde ſchade, de welcke de

elluſtig" wederſpannighe#
ooſetº dé aende ziele veroorſaken,is,dat ſy

»mde paſ ſe beſmetten , ende vuyl maken,

#riº: volgens 'tghene denPropheet ſeght:

lhy 10 # Estl, Soo wie 'tpeck raeckt, die ſal daer van

1# '3 1. beſmet worden. Als dan raeckt je

d12#co

mandt het peck , als hy aende ghe

negentheden van ſijnen wille in ee

nich ſchepſel voldoet. Maer hier

ſtaet te bemercken , dat den Wyſen

man in deſe plaetſe de ſchepſelen

met het Reck vergheleken heeft:

want daer is een grooter verſchil

- D - tuſſchen
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ſmolten ſoude weſen :

de ziele, de welcke door de wermte

tuſſchen de uytnementheyt die eene

ziele kan hebben , ende tuſſchen

'tgene in alle ſchepſelen uytnemen

de is, alſler is tuſſchen eenen alder

ſuyverſten diamant , ofte louter,

ende ſuyver gout , ende tuſſchen

ſwart peck. Ende gelijckerwys den

diamant, ofte het gout vuyl ende

beſmeurt ſoude weſen , waert dat'et

op gheſmolten peckgheleyt wirde,

navenant dat het meer ofte min ge

alſoo oock

der ghenegentheyt ghelijck geſmol

ten is, treckt tot haer d'onſuyver

heyt , ende d'onreynicheydt des

ſchepſels, tot het welck ſy ghenegen

is. Daer-en-boven de ziele verſchilt

oock meerder van alle lichaemelijc

ke ſchepſelen , als eene alder-ſuy

verſte, ende alder-claerſte vochtic

heyt verſchilt van ſlyckachtigé mod

der. Ove! ſulcx ghelijck deſe claere

vochticheyt vuyl ſoude weſé, waert

dat ſy met ſlyck ghemengelt wirde,

op de ſelve maniere wordt de ziele

beſmeurt, die door d'ongheregelde

liefde aen eenigh ſchepſel kleeft, oft

aen-hanght,om dieſwille dat ſy door

de liefde aen't ſchepſel gelijck wort.

Ende ghelijckerwys de vuyle ſwar

ticheyt klevende aen een ſchoon

aenſicht, het ſelven gheheel ſoude

miſmaken , alſoo d'ongheregelde

genegentheden miſmaken ende be

ſmetté oock de ziele, de welcke aen

die onderworpen is, die uyt hare

nature een alderſchoonſte, ende al

dervolmaeckſte beeltGodtsis.Waer

om Jeremias bekennende de groote

# , ende miſmaecktheyt »

die d'ongheregelde affectien aen de

ziele veroorſaken, beſchryft eerſt

voor al hare ſchoonheyt, ende daer

naer hare miſmaecktheyt , ſeggen

de : Haer hayr (te weten vande zie

le) is twittergheworden dan ſneeuw, Thren.

ſuyverder dan melck, blinck ºnder dan 4. 7.

oudt yvoor , ſchoonder dan Saphiren,

Hun aenſicht is ſwerter ghetvorden dan

kolen, en de ſy en zijn niet bekent ghe

weeſt in de ſtraten. Door het hayr

verſtaen wy hier de ghenegenthedé,

ofte affectien, ende de ghepeyſen

der ziele , de welcke, is't dat ſy tot

Godt beſtiert worden, volgens 'rge

ne hygheordonneert heeft, witter

zijn als ſneeuw,ſuyverder dá melck,

blinckender dan oudt yvoor, ende

ſchoonder dan Saphiren. In deſe

vier ſaken wordt alle ſchoonheydt

ende uytnementheydt aller licha

melijcke ſchepſelen beſloten , de

welcke de ziele, ende haer werc

kinghen [ de welcke zijn het hayr,

hier voren ghemelt ] verre te boven

gaen; maer is't dat ſy van hare bee

hoorelijcke werckingen afgekeert »

ende tot het ghene Godt niet gheor

donneert en heeft, af-gheweken is,

te weten tot verganckelijcke din

ghen, ſoo wort haer aenſicht ſwer

ter als kolen, ghelijck Jeremias ge

ſeyt heeft , om dieſwille dat d'ona

gheregelde ghenegentheden alle dit

# ende noch veel meerderan

ere ſchaden aende ſchoonheyt der

ziele veroorſaken , inder-voeghen,

dat waert ſaken datmen 'deſe mate

rie in 't lanckende breedt wilde ver

handelen, ende eens ſpreken van

die vuyle, ende grouwelijcke ghe

daente , de welcke d'ongheregelde

ghenegentheden inde ziele brengen,

ſoo en ſouden wy ons geene ſake ſoo

ſchroomelijck , ende ſoo verwor

pen konnen verbeeldighen, als ſoo

danighe ziele is , ſoo darter geene

vuylicheyt te vinden is, die met die

ziele ſoude konnen vergeleken wor

denk
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den. Want al hoe-wel datmé geen

ſints kan loochenen, ofte ontkenné,

dat eene ongeregelde zieleſvoor ſoo

veel aengaet haer naturelijck#
ſoo ſchoon ende volmaeckt blyft

ghelijck ſy van Godt gheſchapen is,

nochtans voor ſoo veel aengaet haer

redelijck weſen, is ſy vuyl, leelijck,

onſuyver, ende duyſter , ende treckt

over haer alle 'tghene nu geſeyt is,

ende noch veel meerdermiſmaeckt

heden ; inder voeghen , dat eene

enckele ongheregelde genegentheyt

alleen (ghelijck wy hier naer ſullen

ſegghen) al-hoe-wel ſy geene ma

terie en raeckt, die tot doodelijcke

ſonde is treckende, de ziele noch

tans ſoo beſmet, ende miſmaeckt ,

dat ſy tot de volmaeckte vereeninge

met Godt geenſints geraken en kan,

voor dat ſy vande quade ghenegent

heyt eerſt voor al gheſuyvert wor

de.

Hoedanich ſal dan de miſmaeckt

heyt vande ziele weſen, de welcke

van hare quade paſſien gheheel en

gantſch overgolft,overloopen, ende

Inde handen haerder ghenegenthe

den overaghelevert is ! Hoe verre

ſalſe vande Goddelijcke ſuyverheyt

vervremt, ende gheſcheyden zijn !

Men kan voorwaer de verſchey

dentheyt der onſuyverheden, die de

# ghenegentheden de ziele in

rucken, met geene woorden ghe

noeghſaemlijck te kennen geven ,

noch met geen verſtandt begrypen:

want waer het ſaken dat het konde

uyt gheleyt, ofte te kennen ghege

ven worden , het ſoude voorwaer

eene wonderlijcke ſake ſchynen te

weſen , weerdigh om medelyden te

hebben, te ſien, hoe dat ieder ghe

negentheyt, volghens haren eygen

dom, ende cracht, hare vleckelaet,

ende hoe dat elcke in't beſonder op
hare maniere een let-teecken haer

der vuylicheyt, ende onſuyverheyt

druckt, ende print inde ziele. Want

# de ziele vandé recht

veerdighen door eene enckele vol

maecktheyt alleen, de welcke is de

gherechticheyt der ziele, comt on

tallijckerycke gaven , ende veel

ſchoone deughden te beſitten, van

welcke Jeder deught in't beſonder

ſchoon is, ende d'een van d'ander is

verſchillende navenant de verſchey

dentheyt vande wercken der liefde,

de welcke hy tot Godt heeft gheoef

fent, alſoooock eene ongheregelde

ziele volghens de verſcheydentheyt

derghenegentheden tot de ſchepſe

len, heeft oock in haer eene ellen

dighe verſcheydentheyt der onſuy

vere verworpentheyt,de welcke die

ghenegentheden in haer drucken,

ende printen. Deſe verſcheydent

heyt der onſuyverheden is ons ſeer

wel## by den Propheet

Ezechieſ, alwaergheſchreven ſtaet

dat Godt aen deſen Propheet in't

binnenſte des Tempels alderhande

ghelijckeniſſen van kruypende die

ren, ende afgryſelijckheden der on

ſuyvere beeſten , ront-om op de

muren gheſchildert, getoont heeft.

Ende binnen ghekomen zijnde ickhebbe Ezech.

# , ende ſiet alderhande ghelijc-8. 1o.

eniſſen van kruypende dieren , ende de

afgryſelijckheyt der beeſten, en de alle

de afgoden des huys van Iſrael waren

gheſchildert op den muer ront-om over

al. Ende doen heeft Godt tot Ezec

hiel gheſeyt : Sone des menſche , en

hebdy niet gheſien d'alderquaetſte af

gryſelijckheden die deſe hier doen? En

de Godt heeft hem gheboden dat hy

noch voorder ſoude binnen gaen ,

ſegghende dat hy noch meerder af
D 2 gryſe
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gryſelijckheden ſoude ſien, ende h

ſeght dat hy aldaer vrouwen heeft

ſien ſitten, beſchreyende Adonidem

den Godt der liefde : Ende ſiet daer

ſaten vrouwen beſchreyende Adoniden.

Daer-en-boven als Godt hem gebo

den hadde dat hy noch dieper ſoude

binnen gaen, op dat hy noch meer

der afgryſelijckheden ſoude ſien ,

ſeght dat hy aldergheſien heeft vyf

en-twintigh mannen hebbende den

rugghe ghekeert teghen den Tem

pel des Heeren : Ende hy heeft my

binnen gheleyt in het voor-hof van het

huys des Heeren binnen, ende ſiet inde

deure van des Heeren Tempel tuſſchen

het portael, ende den Autaer waren als

vyf-en-twintigh mannen, hebbende de

rugghen teghen des Heeren Tempel.

De verſcheydentheyt der kruypen

de, ende der onſuyvere dieren, de

welck in d'eerſte heymelijcke plaet

ſe des Tempels gheſchildert waren,

zijn de ghepeyſen , ende begrypin

gen des verſtants mediterende aert

ſche, ende verworpen ſaken , de

welcke , ghemerckt ſy grootelijcx

aen eeuwighe ſaken zijn teghenſtrya

dende, beſmetten den Tempel der

ziele, de welcke met ſoodanighe ſa

ken haer verſtandt (het welck d'eer

ſte kamer der ziele is) beſmeurt.

De vrouwen, die welcke binnen in

de tweede kamer waren, bewee

nende Adonidem , den godt der

liefde, zijn de ghenegentheden, de

welcke inde tweede cracht der zie

le, die den wille is, woonen, die

oock ghelijck weenende zijn, als ſy

met verlangen zijn begeerende, het

ghene, daerden wille door de lief

de is aen-clevende, de welcke voor

waer niet anders en zijn, als die on

reyne dieren, ende leelijcke ſerpen

ten, die in't verſtant gheſchildert

ſtaen. Eyndelijck die mannen, de

welcke inde derde kamer waren ,

zijn de ghedaenten , ende verbeel

dinghen der creaturen, die de der

de cracht der ziele (die de memorie

is ) bewaert , ende in haer ſelven

her-peyſt,ofte ghelijck her-knauwr.

Van welcke ouderlinghen oock ge

ſeyt wort , dat ſy hunnen rugghe

teghen den Tempel ghekeert heb

ben : want als de ziele door de wer

ken van die crachten eenighe aert

ſche ſaken vaſt ter herten nemt ofte

omhelſt, ſoo magh men met goede

reden van die ſegghen, dat ſy haren

rugghe teghen den tempel des Hee'

ren [ den welcken de rechte reden

der ziele is ] ghekeert heeft , de

welcke in haer geen ſchepſel, het

welck Godt contrarie is , en ghe

dooght.

Al het ghene tot nu toe geſeyt is ,

dunckt my ghenoeghſaem te weſen,

om ten minſten ten deele die lee

lijcke ongheregeltheyt der ziele te

onderkennen , de welcke ſy over

haer ſelven is treckende door hare

quaede genegentheden : want waer

het ſaken dat wy in't beſonder wi}-

den handelen van alle de beletſelen

die ons beletten te komen tot de

Goddelijcke vereeninghe, ende van

de verſcheydentheyt, de welcke de

onvolmaecktheden inde ziele voc

ren, ofte brenghen; daer-en-boven

oock de ſchaden, die de daghelijck

ſche ſonden veroorſaken , ende hare

alder-grootſte verſcheydentheyt,de

welcke veel grooter is als die, de

welcke d'onvolmaecktheden ver

oorſaken, wildé te voorſchyn bren

ghen 5 eyndelijck dat men oock de

leelijckheyt wilde beſchryven, de

welcke de genegentheden der doo

delijcke ſonden veroorſaken [ die
CenC
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eene uytterſte miſmaecktheydt der

ziele is ] ende eens in't licht wilden

brenghen d'aldergrootſte verſchil,

ende verſcheydentheyt der ſelven,

wy en ſouden hier geen eynde van

ſchryven vinden. Hetghene dat al

leenlijck nu tot ons voornemen is

dienende, verclare , ende beveſti

ghe, dat de ghenegentheydt (oock

vä d'alderminſte onvolmaecktheyt)

de ziele verduyſtert, ende haer bea

let om te komen tot de volmaeckte

vereeninghe met Godt.

HET X. CAPITTEL -

hoedsmidlijdt dat de quaede ghenegentheden de ziele krach

teloos maken, en de haer in d'oefeninghe der de ºghden ver

ſlappen, het welk door ghelijckeniſſen der H. Scriſture be

1 09nt Wort.

E vyfde ſchade, die de ziele

vande quade ghenegentheden

comt te lyden, is,dat ſy haer crach

teloos maken, ende verſlappen, ſoo

dat ſy die ſterckte niet en heeft van

den wegh der deughden aen-te-vat

ten, veel minder van daer in te vol

herdé. Want ſoo haeſt als de ſterck

te ende cracht der ghenegentheyt in

veel ſaken verdeelt, ende verſpreyt

wort, ſoo blyft ſy verkranckt, ende

minder ſterck, dan oft ſy gheheel,

ende gantſchelijckaen eene ſake als

leen ghelijck aen ghekleeft hadde

# , ende hoe ſy meerder ver

ylt is, hoe haer oock minder

cracht, ende ſterckte by-blyft ten

opſicht van ider ſake in't beſonder,

ierom ſegghen de Philoſophen ,

dat de vereenichde kracht veel ſter

ker is, dan als ſy in haer ſelven ver

ſpreyt, ende verdeelt is. Hier uyt

an blijckt claerlijck, dat als wan

neer de begeerlijckheyt vanden wil

le haer uyt-ſtort tot andere faken

buyten de deught , hoe die meer

crachteloos ſal blyven om d'oprech

te deught te bekomen. Hierom de

ziele , de welcke haren wille on

derhouden heeft met verſcheyde

kleyne beuſelinghen, is ghelijck wa

ter, het welck ſoo wanneer dat het

door verſcheyde openinghen , ende

deur-ganghen nederwaerts is vroe

dende,en kan geen ſints bovenwaerts

klimmen, en de dien-volghens en

brenght het geen profyt by. Hier

om heeft den Patriarch Jacob ſynen

fone Ruben met uyt-gheſtort water

vergheleken, om dieſwille dat hy

den vollen toom ghegheven hadde

aen ſyne quade driften in een feker Gen49

boos feyt uyt te weicken : Ghy zyt 4.

uyt-gheſtort ghelijek water, en waſ?

niet : al oft hy opentlijcker ghefeyt

hadde : om dieſwille dat ghy, in

volghende uwe ghenegentheden ,

uyt gheſtort zyt ghelijck water, ſoo

en ſuldy niet# , oft voort-ganck

doen inde deughden, Ende ghelijc

kerwysſiedende water, ten ſy dat

het dicht toe-gheſtopt wort, lichte-,

lijck ſyne wermte comt te verlieſen, '

ofte wel ghelijck eenighe wel-rieca,
D 3 kende
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Pf. 58.

TO,

Matth.

24. 19.

Lttc.

32. 35'

Prov,

3o. I 5,

oft hy wilde ſegghen :

kende ſpeceryé, de welcke ontdeckt

ſtaen, hunnen goeden geur allens

kens komen te verlieſen; alſoooock

de ziele comt hare wermte, ende

oeden geur der deughden te verlie

# is't dat ſy alle hare crachten

niet en beſtiert om de Goddelijcke

liefde te bekomen. Welcke waer

heyt den Propheet David ſeer wel

achterhaelt hebbende, ſeyde: My

me ſterckheyt ſal sck tot u bewaren. Al

ick ſal de

cracht mynder ghenegentheden by

een houden, ende die alleen tot u

beſtieren.

Daer-en-boven d'onghetoomde

# benemen de ſterckte der zie

e : want ſy zijn ghelijck jonghe,

ende teere ſcheutjens, de welcke

ter ſyden aen de boomen ſijn groey

ende, die haer ſap, ofte vochticheyt

tot hun trecken , ende de boomen

minder vruchtbaer maken. Van ſoo

danighe zielen ſpreeckt den Heere:

Wee die kinderen draghen, ende voe

ſteren in die daghen. Door de be

vruchtheyt, ende voeſteringe heeft

hy de ghenegentheden willen be

teeckenen, de welcke, ten zy dat

ſy af-gheſneden , ofte verſtorven

worden, ſullen altydt de crachten

der ziele verminderen, ende haren

waſdom nemen tot haer verlies, ge

lijckerwys wy gheſeyt hebben van.

de ſpruytjens der boomen. Hierom

geeft Chriſtus ons eenen goeden

raet 2 ſeghende : Laet u lenderen

om gort weſen : de welcke ons hier

de ghenegentheden beteeckenen ,

die oock zijn ghelijck echelen, de

welcke het bloet der aederen ſuy

ghen : want alſoo noemtſe ons den

Wyſen-man als hy ſeght : d'Echele

heeft twee dochters, te weten de ghe

negentheden, ſegghende : breight

herretvaerts , brenght herre waerer.

Hier uyt blyckt, dat de ghenegent

heden ten minſten geen profyt aen

de ziele brenghen; maer in teghen

deel berooven haer van vele goede

ren, ende ten zy dat ſy met het mes

der verſtervinge af-gheſneden wor

den, ſoo en houden ſy geenſints op,

tot dat ſy aende ziele ghedaen heb

ben , het ghene dat dejonghen van

ſekere fenynighe ſerpenten [ Vipers

genoemt] aen hunne moeders doen,

vande welcke men ſeght, dat als

wanneer ſy in't lichaem groeyen ,

vernielen het inghewant haerder

moeders, ende trecken alſoo daer

uyt haer voetſel, de ſelve daer door

doodende, ende alſoo leven ſy met

ſchade van die haer voorts-gebrocht

heeft. Op de ſelve maniere geſchiet

het oock met de onverſtorveghene

# , de welcke ſoo verre

omen, dat ſy de ziele dooden,ende

blyven ghelijck alleen in haer leven,

om dieſwille dat ſy die in tydts niet

verſtorven , ende vernieticht en

heeft. Hierom heeft den Propheet

gheſeyt : Nemt van my af alle lich

amelijcke begeerlijckheden. Maer nu

om dat ſy daer toe niet en trachten

te gheraké, ſoo is het een ſeer droe

vich ſpectakel om ſien, hoe dat de

quadeghenegentheden de ziele, in

de welcke ſy zijn levende, ellendich

maken, hoe haetelijck dat ſy aen

haer eyghen ſelven is, hoe onſma

kelijck , ende on-aenghenaem aen

den naeſten, hoe traegh en ſlap tot

Goddelijcke ſaken ! noch daer en

wort geen ſoo quaet humeur ghe

vonden, die de voeten van eenen

menſch, ſoo beſwaert , ende belet

Om te# , ofte die ſoo groote on

ſmakelijckheyt der ſpyſen veroor

ſaeckt in't eten, als de ghenegent
- - - heden

Eccli.

23. 6.
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heden der aertſche ſaken de ziele

verdrucken, ſwaer ende onbequaem

maken om de deught te oefenen.

Overſulcx de reden waerom datter

meeſten deel van ſoodanighe zielen

ghevonden worden, die geenen

ſmaeck in d'oefeninghé der deugh

den vinden , noch geene betrach

tinghe en doen om die te bekomen,

is, om dieſwille dat ſy in haer ſel

ven begeerten , ende ghenegenthe.

den voeden, die niet ſeer ſuyver en

zijn, noch die niet en beſtieren tot

onſen Heere ende Godt alleen.

HET XI. CAPITTEL.

Waer in betoont wort, hoe noodtſikelijck dat het is, dat eene

ziele, die tot de Goddelijcke vereeninghe ſoeckt te komen ,n

haer ſelven, oeck vande minſte ghenegentheden, beroove.

Y dunckt dat den Godt-min

nenden leſer nu over-lanck

heeft ſoecken te weten, oft dat het

noodtſakelijck is, om te moghen

gheraken tot dien verheven ſtaet

der volmaecktheydt, datter moet

voor-gaen eene grondelijcke ver

ſtervinge van alle ghenegentheden,

'tzy dat ſy groot, oft kleyn zijn,of

te wel dat het ghenoeghſaem is, dat

men maer eenighe van die verſter

ve, andere daer-latende, beſonder

lijck die, de welcke van kleynghe

wicht ſchynen te weſen , want het

ſchynt eene ſeer moeyelijcke, ende

harde ſake te weſen, dat eene ziele

ſoodanighe ſuyverheydt, ende ont

blootentheyt can bekomen , dat ſy

aen geene ſake met haren wille,ofte

affectie magh aen-cleven, ofte blya

venaen-hanghen,

Op deſe vraghe andtwoord ick

eerſt voor al , dat het niet dan te

waer en is, dat alle ghenegentheden

niet ghelijckelijck en hinderen, ofte

ſchadelijck zijn (ick ſpreke hier

vande vrywillighe) noch oock de

ziele op de ſelve maniere beletten :

want de naturelijcke ghenegenthe

den trecken de ziele luttel, ofte nier

af vande Goddelijcke vereeninghe,

als men daer in ten minſten niet ct,

conſenteert, ofte verwillight,noch

de palen der eerſte beweginghen te

buyten gaet. Ick heete de nature

lijckeghenegentheden, oſte d'eer

ſte beweginghen te zijn, alle die ,

inde welcke den redelijcken wille,

noch voor, noch naer eenigh deel

en heeft : want 'tis onmoghelijck ,

dat men die in dit teghenwoordigh

leven gheheelijck can uyt-roeyen,

ende verſterven : noch ſoodanighe

ghenegentheden en hinderen ſoo

niet, oft men kan tot de Goddelijc

ke vereeninghe gheraken , al-hoe

wel, ghelijck ickgheſeyt hebbe, dat

ſy niet gheheel en ganſch overwon*

nen, ende verloochent en zijn:want

het can weſen, dat ſy inde nature

zijn,ende dat de ziele nochtans naer

den redelijcken geeſt van die gant

ſchelijck los, ende vry blyve: over

ſulcx can het ſomtydts gheſchieden,

dat de ziele die hoogh-verheve ver

eeninghe der Ruſteinden willeghe
- nietC,
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gheniete, ende dat ſoodanigheghe

negentheden nochtans inderadaet

te ſamen blyven , ende beſtaen in

het ſinnelijck deel des menſche, en

de des-niet-teghenſtaende geen ge

meynſchap en hebben met het op

erſte deel, het welck aendachte

ijck in het ghebedt met Godt be

kommert is. Maer ſoo veel als aen

gaet alle andere vrywillighe ghene

- gentheden, 'tzy dat ſy zijn van doo

delijcke fonden, die't ſchadelijckſte

zijn,'tzy van daghelijckſche ſonden,

die ſooſchadelijck niet en zijn, 'tzy

dat ſy maer alleenelijck en zijn van

onvolmaecktheden, die noch min

der ſchadelijck zijn , van alle die

moet de zielegrondelijck ontledicht

ende gheſuyvert zijn, hoe kleyn ſy

oockſouden moghen weſen, is't dat

ſy deſe gheheele vereeninghe ſoeckt

te bekomen. De reden hier van is

deſe , om dieſwille dat den ſtaet van

deſe Goddelijcke vereeninghe daer

in gheleghen is, dat de ziele haren

wille gheheel ende gantſch inden

Goddelijcké wille getransformeert,

ofte overvormt moet hebben,inder

voeghen, dat den Goddelijcken wil

le alleen hare beweginghe ſy in alle

ſaken. *

Dit is de reden waerom dat men

ſeght, datter in deſenſtaet maer ee

nen wille en is, den welcken beſtaet

uyt den goddelijcken, ende mynen

wilde, ſoo dat den wille Godts oock

den wille zy der ziele. Waer het ſa

kë dan dat deſe zieleghenegen waer

tot eenighe onvolmaecktheydt, de

welcke ſonder twyffel Godt miſ

haeght , ſy en ſoude inden wille

Godts niet verandert , ofte over

vormt zijn, om dieſwille dat de

ziele als-dan ietſoude willen, het

ghene Godt geenſints en wilt , ofte

begeert. Hier uyt ſoo blijckt dan

claerlijck , dat de ziele, die door

de liefde,ofte wille met Godtſoeckt

vereenicht te zijn, eerſt vooral van

alle ghenegentheden deseygen wil

le, oock vande minſte, moet ont

Iedicht, ende berooft weſen : dat

is te ſegghen, dat den wille ingee

ne onvolmaecktheyt, die hem ken

nelijck is, willens en wetens magh

conſenteren , ofte toe-ſtemmen ;

maer in teghendeel hy moet ſulck

een vermoghen, ende vryheyt heb

ben, dat hy die datelijck magh we

derſtaen , ſoo haeſt als hy die be

merckt ſal hebben. Ick ſpreke hier

vande bekende onvolmaecktheyt,

want hy ſal onghetwyffelt in vele

onvolmaecktheden , daghelijcxſche

ſonden, ende naturelijcke ghebre

ken, daer wy van gheſproken heb

ben, ſonder daer acht op te nemen,

ofte onwetende, ofte wel om dat

het niet geheelijck in ſijn macht ge

leghen en is anders te doen, komen

te vallen, Van ſoodanighe ſonden,

die ſoo vrywillich niet en gheſchie

den, ſtaet'er gheſchreven : Seven

mael daeghs ſal den rechtveerdighen

vallen , ende wederom op ſtaen. Maer

is't dat men vande vrywilligheghe

negentheden wilt ſpreken,daer men

oock d'oogh-merck op nemt , al

hoe-wel dat ſy van geender weerden

ſchynen te weſen , ghelijcker ghe

ſeyt is, tenzy nochtans datmen die

overwinne, ſoo moet men voorſe

kert weſen, dat ſy ghenoeghſaem

Zijn om ons te beletten, om tot de

'Prov.

24. 16.

ſe vereeninghe met Godt te ghera

ké. Overſulcx dan om tot ons voor

nemen te moghen komen, ſoo moet

de ghenegentheyt, ende ghewoon

te verwonnen, ende verſtorven we

ſen : want daer zijn eenighe werc

- -- kinghen
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ſaken, de welcke ſoo groote ſchade

aende ziele niet en veroorſaken, om

dieſwille dat ſy uyt eene ſekere ghe

woonte niet en gheſchieden, al-hoe

wel dat de ziele haer vande ſelve

oock metter tydt moet berooven

voor ſoo veel als ſy uyt cene

ghewoonelijcke onvolmaecktheyt

voorts-komen. Maer daer zijn ſom

mighe vrywillighe onvolmaeckthe

den daer de ziele door ghewoonte

comt in-te-vallen , de welcke ſy

nochtans noeyt gheheelijck tracht

t'overwinnen, die niet alleenelijck

de Goddelijcke vereeninghe komen

te beletten , maer en ſullen oock

noeyt ghedooghen, dat de ziele tot

de gheruſte have der volmaecktheyt

ſalgheraken.

Soodanighe ſtaende ghebreken

zijn, by exempel, eene ghewoonte

van veel te ſpreken, ſekere aenkle

vinghe aen eenighe ſaken, al-hoe

wel die ſeer kleyn is, de welcke de

ziele volkomentlijck niet en tracht

t'overwinnen , ghelijckerwys aen

eenighe perſoomen, kleedt, boeck,

celle, aen ſekere ſoorte van ſpyſe,

ſekere ghemeynſaemheyt, ende ver

noeghen van te ſmaken, te weten,

ende te hooren, ende ſoo voorts.

Ieder-een van ſoodanighe onvol

maecktheden daer de ziele aen-ghe

kleeft is, ende vande welcke ſy eene

ghewoonte bekomen heeft, ſal haer

veel meerder inden voort-ganck der

deughden beletten, dan ſy da

ghelijcx in veel meerder onvol

maecktheden quame te vallen, niet

teghenſtaende dat ſy grooterſouden

moghen weſen » is't by-aldien noch

tans dat ſy uyt eene daghelijckſche

quade ghewoonte niet en#

want die en ſouden ſoo grootelijcx
-

niet beletten, ghelijck d'affectie der

ziele belet, die aen eenighe ſake

door een quade ghewoonte gehecht

ende ghekleeft is. Want ſoo langh

als ſoodanighe onvolmaecktheden,

oock de minſte plaetſe inde ziele ſul

len grypen, ſoo is'er onmoghelijck

dat ſy # volmaecktheyt ſal konnen

bekomen : want wat light daer aen

oft dat een vogeltjen met eené dun

nen draet, ofte wel met eene koor

de vaſt-ghebonden is? want al-hoe

wel den draet dun is, ten zy noch

tans dat'et vogeltjen dien breeckt,

en ſal geenſints konnen wegh vlie

ghen. 'tIs wel waer dat eenen dun

nen draet lichtelijcker kan ghebro

ken worden, dies-niet-teghenſtaen

de ſoo langh als hy niet ghebroken

en wort, ſal altydt beletten dat het

vogheltjen niet en ſal konnen vry

vlieghen : alſoogheſchiet het oock

aende ziele, de welcke aen eenighe

ſake ghehecht is, want al hoe-vvel

dat ſy in groote deughden is uyt ſte

kende, en ſal nochtans tot d'op

rechte vryheyt vande Goddelijcke

vereeninghe noeyt gheraken: want
de# , ende d'aen

hechtinghe der ziele aen eenigheſa

ke, is ghelijck een ſeker kleyn viſch

ken , van het welck men ſchryft,dat

al-hoe-wel het ſeer kleyn is , noch

tans ſulck eene macht heeft, dat het

de Schepen inde zee, die in hunne

volle zeylen zijn , ſoo vaſt houdt

ſtaen, dat ſy geenſints voorts en kon

nen zeylen. -

Overſulcx is'et eene beklagelijc

ke ſake, te ſien ſommighe zielen,de

welcke ghelijck groote ſchepen ge

laden zijn met rijckdommen van

goede wercken, geeſtelijcke oefe

ninghen, van deughden , ende ga

yen die ſy #God: ontfanghen heb

ben,
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ben, de welcke, om dat ſy ſoo veel

hert, ende moedt niet en hebben

om een ghenoechte van liefde, van

ſmaeck, ofte aen-hechtinghe(want

dit is al het ſelven) af te ſnyden,

ofte t'overwinnen, noeyt geraken .

en ſullen tot de gheruſte have der

Goddelijcke vereeninghe, waer toe

nochtans niet andersnoodich en was

als eenen ſtercken, ende crachtigen

tocht, ofte vlught, om den draet

van die ſchadelijcke aen-hechtinge,

ende ghenegentheyt af-te-breken.

't Is voorwaereene ſake [ gelijckick

gheſeyt hebbe] om groot gevoelen

te hebben, te ſien, hoe dat Godtaen

ſoodanige menſchen de ſterckte ge

even heeft om ander veel dicker

oorden der ghenegentheden af-te

ſnyden, waer door ſy in vele ſondé,

ende ydelheden quamen te vallen;

maer om dat ſy hun ſelven van eeni

ghe kinderlijcke beuſelinghen niet

eu willen af-trecken , de welcke

Godt hun ghelaten heeft om te ver

winnen, ende alſoo ſyne liefde te

bekomen f de welcke nochtans niet

anders en zijn als een ſeer kleyn

draetjen ] en doen geenen voort

ganck , noch en konnen oock ſoo

groot goet niet bekomen. Ende dat

veel ergher is, om dat ſy aen deſe

aen-hechtinghe blyven haperen, en

doen alleenlijck geené voort-ganck,

maer gaen oock achterwaerts inden

wegh der volmaecktheyt, ſoo dat ſy

oock eenighe ſchade komen te lydé

in die deughden, de welcke ſy nu

door ſoo grooten aerbeyt bekomen

hadden. Want 'tis ſeker, en gewis,

dat inden wegh der deughden geené

voort-ganck te doen al overwinnen

de, is achterwaerts gaen, ende geen

grooter winſte te beneerſtighen, is

verlieſen, oock het ghene gat be

komen was. Dit heeft onſen Heere

ons willen te kennen geven, als hy

gheſeyt heeft : Die met my niet en

vergaedert, verſpreydt. Die oock een

alder-kleynſte ſpleten van een vat,

welek in ſy ſelven eenighe vochtic

heydt# , veronachtfaemt te

ſtoppen, is in een groot perijckel

van alle de vochticheyt, die daer in

beſloten is, te verlieſen, gelijcker

wys den Propheet gheleert heeft,

ſegghende : Die kleyne dinghen ver

ſmaet, ſal allenskens vervallen. Ende

den ſelven Propheet heeft oock ge

ſeyt, dat uyt een kleyn genſterken

dickwils eenen grooté brandt cont

t'ontſtaen, alſoo oock eene onvol

maecktheyt is genoeghſaem om een

ander te trecken, ende die om noch

andere te trecken, ende alſoo en ſal

noeyt eene ziele gheſien worden in

het overwinnen van eenighe ghene

gentheden onachtſaem, de welcke

niet en ſal vervult worden met veel

andere onvolmaecktheden, uyt de

ſelve kranckheyt desghemoets,ofte

onvolmaecktheyt , uyt de welcke

de eerſte was voorts-ghekomen.

Wy hebben oock veel perſoonen

gheſien, de welcke Godt door ſyne

# krachtelijck inden wegh der

eughden vervoorderdë, waer door

ſy gekomen zijn tot eene ſeer groo

te af gheſcheydentheyt der geſcha

# ſaken, ende tot eene ſekere vry

yt desgeeſts, maer om dat ſy on

derden ſchyn van goet hun herte

hebben laten vervoeren door eenige

ghemeynſaemheyt, ofte converſa

tie, daer ſy waren aeneghehecht,

ſoo hebben-ſe hier door den geeſt

Godts, ende dé ſmaeck vande Hey

lighe eenicheyt ellendelijck verlo

ren,ende zijn alſoo van die vreught,

ende oprechticheyt , ofte vaſtic

- - heys

Matth.
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heyt der geeſtelijcke oefeninghen

allenskens ghevallen, tor dat ſy den

eeſt der devotie geheel, ende gant

chelijck verloren hebben, tot welc

ken miſerabelen valſy daerom ghe

komen zijn,om dieſwille dat#
ſmaeck , ende ſinnelijckeghene

entheyt in het beginſel niet en heb

## # heſneden , hun ſelven in

d'eenicheyt des herten met Godt al

leen houdende.

In deſen wegh der volmaecktheyt

moet men altydt ſoo voors-gaen,dat -

menten leſten tot het eynde ghera

ke, het welck als-dan gheſchieden

ſal, als wy onſe ongheregelde affe

ctien, ende ghenegentheden altydt

verſterven , ende af-ſnyden, noch

die noeyt en voeden, de welckesten

zy dat ſy al-te-mael grondelijck ver

nieticht worden, noeyt en ſalmen

tot het eynde, daermen toe tracht,

konnen gheraken. Want ghelijcker

wys een hout noeyt door het vierſal

overvormt worden, is't dater oock

maer eenen graet der wermte en

ontbreeckt , die er toe verſocht

wort; alſoo en ſal de ziele in Godt

oock niet volmaecktelijck over

vormt worden, om eene enckele on

volmaecktheyt, daer ſy mede be

ſmeurt is, ghelijck wy hier naer ſul

len ſegghen, als wy vanden doncke

ren Nacht des Gheloove ſullen han

delen. De ziele en heeft maer eenë

wille, ende is't by-aldien dat ſy haer

ſelven met eene andere ſake bekom

mert, ofte daer in verwert, ſoo en

# nier vry, gheheel, alleen »

ende ſuyver, ghelijcker tot de god

delijcke overvormentheyt verſocht

wort. Hiervan hebben wy een af

beeldinghe in het boeckt der Rech

teren, alwaer gheſeyt wordt, dat

den Enghel des Heeren ghekomen
- -

is, ende tot de Kinderen van Iſrael

gheſeyt heeft, om dieſwille dat ſy'

ſommighe natien niet en hadden te

niet ghebracht, ende uyt-gheroeyt,

maerin tegendeel met eenighe van gudie.# verbont hadden aen-ge- # td

die een va

aen, dat-ſe Godt daerom onder

unlieden hadde ghelaten, dienen

de tpt eenen ſtronckel van hunnen

val, ende verlies. Op de ſelve ma

niere handelt Godtoock, door fijn

rechtveerdigh oordeel, met ſommi

ghe zielen,de welcke,naer dat hy-ſe

uyt het landt van Egypten deſer we

relt ghetrocken, ende groote reuſen

haerder ſonden ghedoodt, ende een

groot ghetal haerder vyanden te

niet ghebracht hadde ( welcke zijn

de ghenegentheden om te ſondigen,

aer ſy van te vooren in verwert la

hen) op dat ſy met grooter vlytic

# , ende vryheyt dit landt der

belofte vande Goddelijcke veree

ninghe ſouden in-gaen, ſiende niet

teghenſtaende dat ſy een verbondt

hebben aen-ghegaen met eenighe

kleyne onvolmaeckthedé,de welcke

ſy om de# ende onachte

aemheyt haerder gemoet niet ver

ſtorven, ende verloochent en heb

ben, de Goddelijcke Majeſteyt hier

over verbelght zijnde, heeft-ſein

de handen ende macht haerder ghe

negentheden laten komen, ende da

ghelijcx noch meer en meer in veel

ergher fauten laten vallen.

y hebben van ghelijcken hier

van eene af-beeldinghe in het boeck

Joſje, alwaer wy leſen , hoe dat

Godtaen hem een#
heeft, als hy het landt van ften

begonſte te beſitten, dat hy de Stadt

Jericho ſoodanichlijck ſoude ver

woeſten, dat hy daer in niet en ſou- 3foſue

de "## leven 2 noch man, noch 6.2 is
2, vrouw,

3
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vrouwe,noch kint,noch ouderlinck,

noch eenigh dier : daer-en-boven

dat hy niet met allen vanden roof

der ſtede ſoude ghebruycken, ofte

wenſchen te beſitten, op dat wy hier

door verſtaen ſouden, hoe noodtſa

kelijck dat'et is , om 'deſe Godde

lijcke vereeninge te moghen begin

nen te beſitten, dat al het ghene in

de ziele is levende, 't zy dat'et veel

oft luttel is, groot oft kleyn, moet

verſtoryé worden, ende dat ſy moet

ontledicht blyvé vande begeerlijck

heyt der ſelven , ende ſoodanich

lijck onthecht in haerghemoedt, al

oft die de ziele geenſintsaen en gin

ghen, noch oock deziele aen die en

HET XII. CAPIT TE

In het welk d'andere vraghe wordt beantwoordt, ende wordt

raeckten. Deſe waerheyt leert ons

den Apoſtel, ſchryvende tot die van

Corinthien, ſegghende : Dit ſegh'

ick U-L. Broeders den tydt is cort,

want nu voortaen is't tydt, dat oock de

ghene die huyszvrouwen hebben , ſullen

zijn, als geene hebbende, ende die twee

men, als niet weenende , ende die koo

pen, als niet beſittende, ende die deſe

werelt ghebruycken, al oft ſy die niet

en gebruyckten. Deſe waerheyt hout

ons den Apoſtel voor, ons leerende

hoedanichlijck wy onſe zielen van

alle aen-hechtingé ontledicht moe

ten hebben, is't dat wy tot Godt

ſoecken te gaen.

1 t .

• ' - '

w r

, '

verclaert van wat ſoorte die ghenegentheden zijn, de welcke

de voorghemelde ſchadelijckheden aende ziele konnen ver

is er

* * * *

oorſaken.

Y ſouden hier konnen den

vollen toom geven , waert dat

wy deſe materie vanden donckeren

Nacht der ſinnert in't wyt , ende

breedt wilden verhandelen - want

daer ſoude ſeer veel te ſegghen kon

men vallen vande ſchadelijckheden,

die de quade ghenegentheden aende

ziele veroorſaken, niet alleenelijck

van die, daer wy tot noch toe van

gheſproken hebben, maer oock van

veel andere, maer my dunckt,voor

ſoo veel alsaengaet ons tegenwoor

dich voornemen, dat'et ghenoegh

ſaem is, het ghene tot nu toe geſeyt

is : want ick late my voorſtaen, dat

het ghenoeghſamelijck verclaert,
- ºf ** * *

« * * *

w

ende uyt-gheleyt is, hoe dat de ver- .

ſtervinghe der quade luſten, ende

ghenegentheden eenen Nacht ghe

noemt wordt , ende van wat een

groot ghewicht dat'et is, dat den

ghenen, die tot de Goddelijcke ver

eeninghe ſoeckt te komen, deſen

Nacht noodtſakelijck in-gae. Het

hene datter alleenelijck noch ſoude

onnen voor-vallen te ſegghen • eer

dat wy den middel, ofte maniere

geven om te moghé treden in deſen

Nacht, ende alſoo de leſte handtaen

deſen eerſten boeck ſtellen, is eene

twyfelachticheydt, die den leſer
ſoude konnen hebben over het#

me datter nu gheſeyt is, te weten::
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dat elckeghenegentheyt in't beſon

der beſtant , ende ghenoeghſaem is

om deſe twee ſchadelijckheden,hier

vooren ghemelt, aende ziele te ver

oorſaken, te weten de beroovelijc

ke, ende ſtaendelijcke ſchade. Ten

tweeden , oft dat elcke ghenegent

heyt, oock d'alderkleynſte,van wat

ſoorteſy oock ſoude moghen weſen,

ghenoeghſaem is, om alle deſe vyf

ſchadelijckheden te ſamen aende

ziele te veroorſaken; ofte wel dat

eenighe genegentheden d'eene ſcha

de, ende d'andere een ander ſchade

veroorſaken; oft dat eenighe te we

ten de ziele quellen , d'andere pyni

ghen, d'andere vermoeden, d'an

dere verduyſteren, ende ſoo voorts,

Op welcke vraghe antwoord'ick

ten eerſten, dat is het ſaken dat wy

ſpreken vande beroovelijcke ſchade,

door de welcke de ziele van Godt

berooft wort, ick ſegghe, dat al

leenelijck de vrywillige ghenegent

heden, die tot doodelijcke ſonden

ſtrecken, alle dit quaet veroorſaken,

inde ziele : want ſoodanighe ghe

negentheden berooven haer vande

Goddelijcke gratie in dit teghen

woordigh leven, ende in het toe-ko

mende vande eeuwighe glorie, de

welcke inde beſittinghe van Godt

alleen beſtaet,ende gelegen is. Voor

ſoo veel als aengaet de tweede vra

ghe , daer op ſegh?ick, dat de ghe

negentheden, 't zy dat ſy ſtrecken

tot doodelijcke fonden, 't zy tot

vrywillighe daghelijckſche ſonden,

't zy oock tot materie van onvole

maecktheden, elck een van die is

ghenoeghſaem om aende ziele alle

deſe ſtaendelijcke ſchaden te ver

oorſaken , de welcke , al-hoe-wel

dat ſy op eene ſekere maniere oock

beroovelijckzijn,worden nochtans

van ons hier ghenoemt poſitive,ofte

ſtaendelijcke ſchade te weſen, om

dieſwille dat ſy over-een komé met

den toe-keer tot de ſchepſelen, ghe

lijckerwys de beroovelijcke ſchade

over-een komt met den af keer van

Godt. Maer dit verſchil iſſer tuſſ

ſchen die, dat de ghenegentheden

der doodelijcke ſonden aende ziele

eene gheheele verblintheyt, pyne

lijckheyt,onſuyverheyt,ende ſwack

heyt & S. veroorſaken, Maer de ge

negentheden der dagelijckſche ſon

den , ende der vrywillighe onvol

maecktheden, en veroorſaken ſoo

danich quaet in ſulck eenen graet

niet, om dieſwille dat ſy de ziele

vande gratie niet en berooven , naer

welcke beroovinge der gratie volght

een gheheel-grondighe heerſchape

Pye deſer quaden inde ziele, om

dieſwille dat de doodt der ziele haer

leven is. Niet-te-min, ſy veroorſa

keniet van alle dit quaet, al-hoe

wel in eenen minderen graet, nave

nant de ſlappicheyt, ende flouwic

heyt, die ſy aende ziele veroorſa

ken. Inder-voeghen, dat die ghene

# , die de ziele meerder ver

apt , ende verflouwt,aen haer oock

meerdere pynelijckheyt, verblint

heyt,ende onſuyverheyt ſalby brent

hen , ende veroorſaken. Mlaer hier

aet te bemercken, dat niet tegen

ſtaende elckeghenegentheytalle dit

quaet# , het welck.

hier noemé poſitief,ofte ſtaendelij

te weſen,daer zijn nochtanseenighe

enegentheden,de welcke principa

ijck,en eygentlijck een ſeker quaer

veroorſaké,andere een ander quaet,

ende dien volgens zijnſeeemighſints

oorſake van al'et anderquaet. Want

al-hoe-wel dat et waer is, dat eene

finnelijcke,#oren":
3 gentheyt

v
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entheyt alle dit quaet inde ziele

renght, nochtans eygentlijck, en

de principalijck beſmet ſe het lich

aem , ende de ziele. Ende al-hoee

wel dat de ghenegentheyt der gie

richeyt alle dit quaet vanghelijcken

veroorſaeckt, ende voorts brenght,

nochtans eyghentlijck, ende princi

palijck pynight, ende quelt die de

ziele. De ghenegentheyt daer-en

boven der ydel glorie veroorſaeckt

van ghelijcken alle dit quaet, noch

tans principalijck, ende directelijck

brenght ſy eene ſekere duyſterheyt,

ende blintheytaende ziele, Deghe

negentheyt der gulſicheyt veroor

ſaeckt oock alle dit quaet, beſon

derlijck nochtans veroorſaeckteſe

eene verſlappinghe des ghemoedts

inde deught, ende op de ſelvema

niere kanmen rede-kavelen van alle

andere ghenegentheden.

De reden waerom dat elcken act,

ofte werck der vrywilligheghene

gentheyt alle dit quaet te ſamen aen

de ziele veroorſaeckt,endein-voert,

is de teghenſpannicheyt , door de

welcke ſy# teghen-ſtaen

aende wercken der deughden, de

welckeinde zieleteghen-ſtrydende

werckinghen veroorſaken. Want

ghelijckerwyseenen enckelen acts

ofte werck der deught inde ziele

voorts-brenght eene ſekere ſoetic

heyt, vrede, trooſt, licht, ſuyver

heyt, endeſterckte, alſoooock ee

neongheregelde begeerlijckheydt

veroorſaecktaende ziele eenepyne

lijckheyt, aerbeyt, vermoeytheyt,

verblintheyt, ende ſwackheyt, En

deghelijckerwys de deughden hun

menmeerderen waſdomnemen, als

wanneer men alleenlijck eene van

die comt te beneerſtighen , ende te

oefenen salſaorggroeyen oock de

- iſ nog t

ſonden , en de hunne werckelijcke

heden inde ziele, als-wanneeroock

maereene van die alleenlijck comt

te groeyen, Ende al-hoe-wel men

alle dit quaet ſoo niet en comt te

ghevoelen, ofteghewaer en wordt

op den ſelventydt, als men aen ſy

neghenegentheden voldoet Iwant

den ſmaeck, ofteghenoechte , die

men daer in vint, en latent alleen

niet toe J nochtans daer naer ghea

voelt menſeer wel het quaet, het

welck die aende ziele hebben ghela

ten : want alſmenſyne ghenegent

heden comt uyt-te-wercken, als

dan ſchynen die ſoet, aenghenaem. »

ende goet te weſen, maer daer naer

# , ende ondervintmen, dat

are uytwerckinghen veel bitterder

zijn als de galle ſelver is, het welck

den ghenen lichtelijck ſal konnen

onderſcheyden, die ſich van ſyne

quadeghenegentheden laet vervoer

ren, al-hoe-wel dat ick wel wete,

datter ſommighe ghevonden wor

den, die ſoo verblint, ende onghe

voelijck zijn, dat ſy'et geenſints en

bevatten : want# ſy in

Godt niet en wandelen, ſoois't dat

# niet en bemercken het ghene hun

ienſtigh is om tot Godt te komen,

ofte ſynen in-vloedt te ghevoelen

Ick en ſpreke hier niet van d'ande

renaturelijckeghenegentheden die

niet vrywilligh en zijn nochoock vá

die gepeyſen,de welcke de palen der

eerſte beweginghen niet te buyten

engaen, noch oock van andere ten

tatien, inde welcke men geen con

ſenten draeght : want alle deſe en

voeren inde zielenten minſten geen

quaet, hier voren ghemelt; al-hoe

wel dien perſoon, die ſoodanighe

aenſtooten comt te lyden , om de

paſſien, ende beroeringhen desher

ten ?
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ten, de welcke de ghenegentheden

als-dan in hem veroorſaken, meynt

ende vreeſt dat hy daer door be

ſmet, ende verblint comt te wor

den, nochtans ten is alſoo niet;maer

in teghendeel veroorſaken ſy in hem

# ghevalle contrarie uyt-werckina

ghen : want ſoo langh alſmen die

crachtelijck wederſtaet, ſoo becomt

de ziele eene ſekere ſterckte, ſuy

verheyt, licht, trooſt, ende meer

der andere voordeelen, volgens het

hene onſen Heere aenden H. Pau

us gheſeyt heeft : De deught wordt

inde kranckheyt volmaeckt. Maer de

vrywillige ghenegentheden voeren

inde ziele alle dat quaet, hier voren

ghemelt , ende noch veel meerder

onghemacken. Hierom moet de

principaelſte ſorghvuldigheyt van

den geeſtelijcken Leyts-man weſen,

dat hy dadelijck de zielen, die onder

ſyne beſtieringhe ſtaen, in alle hare

ghenegentheden verſterve, die be

roovende » ende gelijck ontledigen

de van al het ghene daer ſy toe ghe

negen zijn, op dat hy die alſoo door

deſen middel uyt ſoo groote miſeri

en maghtrecken, ende verloſſen,

HET XIII. CAPITTE L.

Waer in wordt voor-gheſtelt de maniere, ende middel, die de

ziele moet ghebruycken , om deſen Nacht der zinnen te

moghen in-te gaen door het

U en reſteerter niet anders,

W dan alleenlijck dat wy eenige

leeringhen voor houden om deſen

Nacht der ſinnen te moghen in-te

gaen. Tot welcké eynde moet men
weten, dat de ziele in deſen Nacht

der ſinnen gemeynelijck is tredende

op twee-der-ley manieren. d'Eer

ſte wort ghenoemt eenewerckelijc

ke, ende d'andere eene lydentlijcke
maniere te weſen. Door de werC

kelijcke maniere verſtaen wy hier

al het ghene de ziele doen kan, ene

de inderdaet van haren kant al doet

het ghene ſy door de hulpe, ende

gratie Godts vermagh, om te mo

ghen treden in deſen Nacht , het

welck wy nu ſullen gaen verhande

len in defe naervolgende leeringen.

De lydentlijcke maniere is deſe,

Gheloove.

waer in de ziele gheſtelt zijnde, uyt

haereyghen krachten niet en ver

magh, noch oock haereyghen ver

nuftheyt en ghebruycke, maer 't is

Godt alleen, die in haer is wercken

de door eenen beſonderen by-ſtant,

ende hulpe, waer in de ziele haer

draeght ghelijck eenen lydenden

menſch , ende nochtans haer vry

conſent gevende. Van deſe lydent

lijcke maniere ſullen wy hanteren

inden boeck, die den Donckeren

Nacht ghenoemt wort, alwaer wy

ſullen ſpreken vande beginnende

zielen. Ende ghemerckt wy aldaer,

door de hulpe Godts, verſcheyde

raden, ende leeringhen fullen geven

aen ſoodanighe menſchen, volghens

de menighvuldigheydt der onvol

maecktheden , inde welcke ##
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deſen wegh ghemeynelijck komen

te vallen, ſoo en ſalick my teghen

woordigh in't wyt, ende breedt ſoo

niet uyt-ſtorten in verſcheyde raden

te geven, om dieſwille dat'et hier

d'eyghen plaetſe niet en is van deſe

ſake te verhandelen,maer nu is mijn

voornemen alleenlijck te ſpreken

vande oorſaken, waerom dat deſen

dooreganck eenen Nacht ghenoemt

wort, ende welck dat deſen Nacht

is,ende hoe veel deelen dat hy heeft.

Maer om dat aen deſe leeringhe iet

ſcheen te ontbreken , ende dien

volghens niet beſtandigh en ſcheen

te weſen, nochte van ſoo groot pro

fyt, tenzy dat men terſtont eenighe

middelen , ofte leeringhen ſoude

geven om deſen Nacht der ſinnen te

beoefenen, ſoo heb ick een cort

# , ofte maniere willen voor

ſtellen, die hier volght, het welck

ick van ghelijcken oock doen ſal in

het eynde van ieder vande twee an

dere deelen, ofte oorſaken van de

ſen Nacht, vande welcke ick date

lijck met de hulpe Godts ſal gaen

tracteren.

Overſulcx dan , al-hoe-wel dat

deſe leeringhen , ende onderwyſin

ghen, die hier volghen , om onſe

quade gheneghentheden . t over

winnen, ſeer cort, ende luttel in

ghetal zyn, ſoo oordeele ick noch

tans, dat ſy niet minder profytich,

ende crachtich enzyn; ſoo dat den

# , die ſich daer in neerſtelijck

al trachten te oefenen, geenean

dere leeringhen van noode en ſal

hebben, om dieſwille dat deſe, alle

andere leeringhen behelſen.

d'Eerſte leeringhe dan is deſe,dat

de ziele eene ghedurighe ſorghvul

dicheyt , ende begeerte moet heb

ben, van Chriſtum in alle ſaken,

- - - -

naer-te-volghen , haer ſelven voe

ghende naer ſijn leven , het welck

ſyaendachtelijck moet overwegen,

op dat ſy het ſoude moghen naer

volghen ſoodanichlijckhaer in alle

ghevallen dragende, ghelijck Chri

ſtus ſich daer in ſoude#

De tweede, op dat ſy dit werck

hevoeghelijck magh vol-brengen,

oo moet ſy elcken ſmaeck , ofte

trooſt , den welcken aende ſinnen

voor-gheworpen wort, ten zy dat ſy

dien puer tot eere , ende glorie

Godts behoorden aen-te-vatten ,

grondelijck verſmaden , ende van

dien ſmaeck vry, ende los, ſonder

eenighen aen-hanck,ter liefde Chri

ſtiblyven, den welcken in dit te

# leven geenen anderë

maeck, ofte vernoeghen ghehadt

en heeft, ofte heeft willen hebben »

als den wille van ſijnen hemelſchen

Vader volkomentlijck te volbren

en, den welcken hy oock genoemt

eeft ſijn eenigh voetſel te weſen.

Laet ons deſe ſake door eenighe

exempelé gaen verclaren. Iſt dat er

eenighe vermakelijcke vernoegin

he de ziele voor-valt in ſaken t'aen

ooren de welcke tot de Godts

dienſticheyt geenſints en ſtrecken,

ſoo en magh ſy haer daer in geen

ſints vernoeghen , noch oock die

vvillen aenhooren. Is't dat ſy oock

eenighe verheuginghe ghevoelt in

eenighe ſaken t'aenſchouwen , de

welcke haer tot Godt niet meerder

en leyden , ende beſtieren , ſoo

moet ſy ſulck eene verheuginghe

gantſchelijck verwerpen, ende ha

re ooghen van ſoodanighe voor

werpſelen datelijck afkeeren. En

de is't byzaldien dat haer ſulcxiet is

over-komende, ſoo in het ſpreken,

alsin eenighe andere ſaken, hoeda

- - - - - ' nichlijck
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'nichlijck die oockſoude mogen we

ſen,ſoo moet ſy allë dien vergancke

lijcken trooſt,ofte ſolaes, die ſy daer

uyt kan ſcheppen, ter liefde Chriſti

tyt grondelijck verſterven Eyn

lijck moet ſy in alle hare ſinnelijck

hedenk# ſoo veel als het gevoe

ghelijck kan gheſchieden] de ſelve

maniere van verſtervinge ende ver

loocheninghe ghebruycken. Maer

waert by-aldien dat et ſoogheviele,

dat ſy eenighen ſmaeck quaem ghe

waer te worden, noch dien oock

geenſints en konde ontvlieden , ſoo

ſal ſy aen hare plicht voldoen, is 't

dat ſy daer in geen vermaeck en wilt

nemen, niet teghenſtaende dat ſy'et

komt te gevoelen. Op de ſelve ma

niere moet de ziele trachten alle ha

reſinnen datelijck in allen ſmaeck

te verſterven , ende die t'ontledi

ghen, latende die alſoo ghelijck in

de duyſterniſſen geſtelt : want door

# betrachtinghe ſal ſy in

eenen ſeer korten tydt grooten

voort-ganck komen te doen,

Voorders, om de vier naturelijc

ke paſſien , ofte beweginghen des

ghemoedts grondelijck te moghen

verſterven, ende die alſoo tot een

goet accoort , ofte tot eene over

een-kominghe te brengen [de welc

ke zijn de blyſchap, # hope , de

vreeſe , ende de #heydt ] uyt

welcker vrede, ende over-een-ko

minghe deſe, ende alle andere goe

deren voort komen, ſoo is de beſte,

ende oprechte remedie, die hier

volght, de welcke oock van groote

verdienſten is, veroorſakende aena

de ziele ſeer ſtercke , ende vrome

deughden. -

Sy moet dan haer ghemoet altyt

trachten te booghen, niet tot het

ghemackelijcxſte , maer tot het

moeyelijcxſte. -

Niet tot het# , fmaet

tot het ghene onſmakelijcxſte is.

Niet tot het ghene meerder

vreughdelijck is, maer tot het ghe

negeene vreught by-en-brenght.

Niet tot het ghene eenige trooſt,

maer eerder tot het ghene verla

tentheyt by-brenght.

Niet tot het ghene ruſte geeft,

maer tot het ghene pynelijck, ende

moeyelijck is.

deNret tot meerder, maer tot mina

Cf,

Niet tot het ghene meerder ver

heven , ofte koſtelijcker is , maer

tot het# ſlechter , ende ver

WOrpender 1S.

iet tot het ghene men wilt ,

maer tot het gene men niet en wilt.

Niet om te ſoecken dat het beſten

is, maer dat het ſlechſten is, ende

wenſchen te treden in alle naeckt

heyt, beroovinghe, ende aermoede

van al het ghene in deſe werelt is

om de liefde # Chriſti alleen.

Want het is oorboorlijck, dat men

deſe oefeninghen met een manne

lijck herte, ende ghemoedt aen

vatte » ende omhelſe, ende onſen

wille met alle cracht, ende ghewelt

daer toe pooghe.

Want is't by-al-dien dat de ziele

ſoodanighe oefeninghen met eene

deftighe, ende mannelijcke kloeck

moedicheyt ten eynde ſal ghebrocht

hebben, ſooſal ſy in eenenſeer kor

ten tydt een overvloedigheader van

ghenoechte , ende vertrboſtinghen

in die vinden , ſoo nochtans, dat

# in deſe oefeninge met goede or
en, ende diſcretie te werckjmoet.

aCI),

Al'et ghene tot nu toe gheſeyt is,

is't dat'et wel beoefent wort, is ge

F noeghſaem
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noeghſaem om inden Nacht der ſin

nen te treden. Maer op dat deſe

leeringhe overvloedigher ſoude mo

ghen weſen, ſoo ſullen wy hier noch

een ander maniere van oefeninghe

voor-ſtellen , door de welcke wy

gheleert worden, hoe wy de gene

geiltheyt, de welcke tot d'eer-gie

richeyt is ſtreckende(waer uyt oock

vele andere ghenegentheden zijn

voorts-komende) neerſtelijck moe

ten verſterven. -

Ten eerſten. Men ſal alle werc

ken trachten te doen , de welcke

tot onſe verachtinghe zijn ſtrecken

de, ende men ſal wenſchen, dat cen

ander het ſelve van ghelijcken van

ons is doende.

Ten tweeden. Men ſal altyt ſpre

ken tot ons eyghen achterdeel, ende

wenſchen dat een jeder van ons het

ſelve is doende.

Ten derden. Men ſal een kleyn

achtingh, ende oodtmoedich ghe

voelen van ſy-ſelven altydt trachten

te hebben, ende wenſchen dat een

ander het ſelven oock hebbe.

Voor het eynde, ofte beſluyt van

alle deſe leeringhen , ende onder

wyſinghen, dunckt my oorboorlijck

te weſen hier voor-te-ſtellen die

dichtjens, de welcke beſchreven

ſtaen in't beginſel des Boeckx, in

d'afbeeldinghe vanden Bergh, de

welcke in haer eene volmaeckte lee

ringhe beſluyten, om tot het op

perſte vanden Bergh te moghen op

te-klimmen , den welcken is dien

verheven ſtaet der vereeninghe. En

de al-hoe-wel dat'et waer is, dat de

leeringhe van die dichtjens in't gee

ſtelijck , ende in't inwendigh ver

ſtaen moet worden , ſoo moeten ſy

nochtans oock verſtaen wordé van=

den geeſt der volmaecktheyt, vol=.

gens dat hy aende ſinnen, ende uyt

wendighe oefeninghen onderwore

pen is, ghelijck men ſien kan inde

tvvee weghen, de vvelcke ter ſyden,

aenden vwegh der volmaecktheyt

beſchreven ſtaen, ende alſoo ſullen

vvy deſe dichtjens alhier in deſen ſin,

nemen , te vveten naer het ſinnc

lijck, ende uytvvendigh deel van

de Menſch , welcke dichtjens noch

tans hier naer in het tweeden deel

van deſen Nacht, in eenen geeſtea

lijcken ſin ſullen moeten verſtaen.

worden,

Den

|
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Den enghen wegh der volmaecktheyt.

Maniere om te komen tot AL.

Om te komen tot het ghene ghy niet en weet,

Soo moet ghy gaen door het ghene ghy niet en weet.

Om te komen tot het ghene ghy niet en ſmaeckt,

Soo moet ghy gaen door het ghene u niet en ſmaeckt.

Om te komen tot het ghene ghy niet en beſit,

Soo moet ghy gaen door het ghene ghy niet en beſit.

Om te komen tot het ghene ghy niet en zyt,

Soo moet ghy gaen door het ghene ghy niet en zyt.

Maniere om AZ te beſitten.

Om te komen AL te weten,

En wilt niet met allen in eenighe ſake weten.

Om te komen AL te ſmaken. V

En wilt niet met allen in eenighe ſake ſmaken.

Om te komen AL te beſitten,

En wilt niet met allen in eenighe ſake beſitten,

Om te komen AL te weſen,

En wilt niet met allen in eenighe ſake weſen:

Maniere om AL niet te beletten."
*

Soo wanneer ghy in# ſake zyt ruſtende ,

ofte u daer mede zyt bekommerende,

Soo en wilt ghy u niet tot AL begeven.

Want om te komen gheheelijck tot AL,

Soo moet ghy u gheheelijck verloochenen in AL.

Als ghy nu ſult beſitten AL,

Spo moet ghy't beſitten ſonder iet te begheren.

Want ſooghy iet begheert te hebben in AL,

Soo en beſit ghy uwen ſchat niet ſuyverlijck in Godt,

Merck-teeckenen datmen AL beſit.

In deſe ontblootinghe vint den geeſt ſijn vermaeck, ende ruſte : want

vermits hy niet en begeert, ſoo en iſſer niet van het ghene boven hem is,

dat hem vermoedt, noch oock verdruckt, van het ghene onder hem is,

door-dien hy inden Center, ofte middel-gront ſijnder oodtmoedigheyt is

ruſtende : want ſooſaen hynaeriet is wenſchende, ſoo wordt hy##

ſelven vermoedt. F 2 -
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HET XIV. CAP ITTE L.

Waer in verclaert wordt het tweede dichtjen des

Gheſangh. -

Ben ick met ancxft in liefd' ontſteken.

Aer dat wy het eerſte dicht

N ten van dit Gheſangh hebben

uyt-gheleyt , waer in ghehandelt

wort vanden Nacht der ſinnen, ende

wat deſen Nacht der ſinnen is, ende

waerom dat hy eenen Nacht ghea

noemt wort , hebben verclaert, en

de daer-en-boven de maniere, ende

d'orden hebben voor=gheſtelt, ende

gheleert, die in haren werckelijc

ken in ganck moet ghehouden wor

den , ſoo moet men vervolgens naer

de rechte orden nu gaen handelen

van hare eygendommen, ende uyt

werckinghen, die ſeer wonderlijck

zijn, de welcke inde naervolgende

dichtjens van't voorſeyde Gheſangh

beſloten zijn, die ick maer in't kort

ende met luttel woorden ſal verhan

delen , ghelijck ick inde Voor-re

den van deſen Boeck belooft hebbe,

ende alſoo ſal ick my datelijck tot

de verhandelinge des tweede Boeck

gaen begeven, waer in ghehandelt

wort van't ander deel van deſen

Nachts den welcken geeſtelijck is,

De ziele# dan, dat ſy met.

iefde ontſteken,uyteene beancxſte

ghegaen is, wandelende door deſen

Donckeren Nacht der ſinnen, tot de

vereeninghe van haren Beminden.

Want om alle ſinnelijcke genegent

heden t'overwinnen, ende om den

ſmaeck van alle zaken te verlooche
* *

nen ( door welcker liefde, ende af.

fectie den wille ſich ghewoonelijck

ontſteeckt, om die te ghenieten)

ſoo waſſer noodtſakelijck een ander

veel grooter ontſtekinghe van eene

volmaecktere liefde verſocht , de

welcke is de liefde van haren Be

minden Bru degom ; op dat ſy alſoo

alle hare welluſtichedé, ende ſterck

te in hem ſtellende , cracht , ende

ſtandtvaſticheyt bekomen magh,om

alle vremde liefden lichtelijcker te

moghen verfoeyen , ende te ver

loochenen. Maer de liefde van ha

ren Bruydegom en was niet alleene

lijck ghenoeghſaem, om deſen ghe

weldigen aen-val haerder ſinnelijc

keghenegentheden te ſtutten, maer

het was oock noodtſakelijck, dar ſy

door die ontſteken wierde, ende dat

met ancxt. Want inder waerheydt

het gheſchiet ghewoonelijck, dat'et

ſinnelijck deel des menſche door

ſoogheweldighen aenſtoot des ghe

negentheyt beroert, ende ſoo crach

telijck tot de voor-werpſelen, die

de ſinnen onderworpen zijn, aen

helockt wordt, dat waer het ſa

en, dat het geeſtelijck deel door

andere grootere viericheyt , ende

# der geeſtelijcke ſaken niet ont

eken ware, ſoo en ſoude ſy den

ſinnelijcken ſmaeck geenſints kon

menoverwinnen, noch deſen Nacht
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der ſinnen in gaen, noch en ſoude

oock ſoo veel moedts, ofte herte

niet hebben, dat ſy inde duyſterniſ

ſenſoude blyven, haer ſelven vande

ghenegentheden van alle ſaken be

roovende.

Maer te ſegghen hoedanichlijck ,

ende van hoe veel ſoorten dat deſe

ancxſten der liefde zijn, die de zie

len inde beginſelen vanden wegh

der vereeninghe komen te lyden ,

ende uyt-te-legghen alle de vonden,

ende neerſticheden, die ſy moet ge

bruycken om uyt haer huys te gaen »

het welck haren eyghen wille is ,

ende inden Nacht der verſtervinghe

van haer eyghen ſinnen te treden »

ende hoe dat alle deſe ancxſten des

Beminden aen haer alle tribulati

en, quellinghen, ende peryckelen,

die ſy in delen Nacht onderhevigh

is , ſoet, ende licht maken, dat en

voeght hier in deſe plaetſe niet t'ona

derſoecken, noch ten kan oock met

geene woorden uyt-ghedruckt wor

den : want het is beter dat men dit

alles inwendigh beproeve, ende wel

overlegghe, als wel het ſelven wil

len uyt-drucké met de penne. Hiera

-om ſullen wy voorder gaen, op dat

wy de reſterende dichtjens in't naer

volgende Capittel ſouden moghen

uyt-legghen.

HET XV. CA P IT TE L.

Waer in de resterende dichtjens des Gheſangh uyt

gheleyt worden.

- ( O groot gheluck , en onverwacht) - - -

2

Stil uyt mijn eyghen huys gheſtreken,

g'Heel onbekent ginck ick met luſt,

Mijn huysken blyvendegheruſt.
': 'a

D Eziele ghebruyckt hier voor

eene figure ofte afbeeldinghe,

den ellendighen ſtaet der ſlavernye,

uyt den welcken ſoo wie ſy ſelven

kan verloſſen, beſonderlijck is't dat

ter niemandt en is vande wachters

deskerckers, die hem de vlucht be

letten kan, ſoo houdt hy dit voor

groot gheluck : want de ziele is

inder waerheyt door d'erf-ſonden

ghelijck ghevanghen in dit ſterfe

lijckleven, onderworden aen ver

ſcheyde paſſien , ende naturelijcke

ghenegentheden , uyt welcker ſla

vernye ghegaen zijnde, houdt haer

ſelven voor gheluckigh, te meer,

om dat ſy onbemerckt uyt-ghegaen

is, dat is te ſegghen, ſonder dat ſy

van eenighe van die belet, oftewe

derhouden gheweeſt is. Want om

dit exploot te doen, heeft het haer

dienſtigh gheweeſt, dat ſy inde duy

ſterheyt des Nachts uyt-ghegaen is,

te weten door eene berooyinge van

- F 3 - allen



'46 Eerſten Boeck vanden op.ganck

allen ſmaeck, ofte ghenoechte, en- achtighen vrydom des geeft T door

de door eene grondighe verſtervin- welcken ſy alleenelijck de vereenin

ghe van alle hare quade luſten, ende ghe van haren beminden ſalghenie

henegentheden , ghelijck wy ghe- ten] niet gheraken, voor dat alle

eyt hebben, het welck doen ghe- de ghenegentheden in haer, door

ſchiet is, als haer huys nu was in ru- eene waerachtighe verſtervinge van

ſte geſtelt, te weten, als het ſinne- het ſinnelijck deel, eerſt bedwon

lijck deel, het welck de woon-ſtede ghen, ende gheſtilt worden, ende

is van alle ghenegentheden, ghelijck van ghelijcken het ſinnelijck deel in

inſlaep zijnde, om de victorie, die die oock ſoo verſtorven worde, dat

ſy over alle hare ghenegentheden het voortaen niet meer wederſpan

bekomen heeft, nu in ruſte geſtelt nich enzyaende ziele. -

is. Want de ziele en ſal tot dé waer

w

Eynde vanden eerſten Boeck.

s
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Van

# TWEEDEN BOECK
'el in

pan- BERGHS CAR MELI.

Waer in verhandelt wort vanden maesten middel,

om tot de Goddelijcke vereeninghe te moghen

gheraken, den 'welcken is het Gheloove, ende

vanden tweeden Nacht des geeſts, den 'welcken

in dit tweede Gheſangh begrepen wort.

TWEEDE GHESANGH.

In't doncker, maer gherust, en vry 2.

In vremde kleederen ghcdoken,

CANCION SEGUNDA.

A Eſcuras y ſegura »,

» Por la ſecreta eſcala diſfraçada, w

( O dichoſa ventura ! ) Ben ick verlicht met liefd', en bly

A eſcuras y encelada, Langhs een verborghen leer ontlokens,

Eſtando ya mi caſa ſoſegada. #grootgheluck!) ick gingh met luſt,

edeckt in't doncker, t'huys in ruſt..

HET I. CAPITT EL.

Waer in dit Gheſangh verclaert wort..

Ee

### N dit tweede Gheſangh ſaken ontblootende, en de berooi

I
# houdt de ziele ons voor

## haer groot gheluck, het

## welck ſy bekomé heeft,

haer ſelven inden geeſt

van alle geeſtelijcke onvolmaeckt

heden, ende van alle ghenegenthe

den des eyghendom in geeſtelijcke.

vende. Het welck voorwaer voor:

haer een oorſake geweeſt is van een

ſoo veel grooter geluck te bekomens,

hoe ſy ſwaerder moeyelijckheden

ghehadt heeft in haer huys van het

geeſtelijck deel te ſtillen, ende te

gaen in deſe inwendighe *#
- yt 2
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heyt, de welcke niet anders en is,

als eene geeſtelijcke ontblootent

heyt in alle ſaken, ſoo ſinnelijcke ,

als geeſtelijcke, ſteunende alleen op

het levendigh Gheloove, ende door

het ſelven tot Godt op-klimmende,

Van dit Ghelooveſulſen wy nu ghe

durich ſpreken , ghemerckt wy nu

handelen met perſoonen, die tot de

volmaecktheyt trachten te komen,

ende hierom wort het Geloove hier

ghenoemt eene Leere, ende Verbor

ghen. Want alle de Punten , ofte

Articulen , die het Gheloove ons

voor-houdt, zijn verholen , ende

verborghen aen alle ſinnen , ja ſel

veroockaen't verſtant. Ende alſoo

blyft de ziele in duyſterheyt, ende

gantſchelijck berooft van al'et natu

relijck licht der ſinnen , ende des

veritants, alle naturelijcke ende re

delijcke palen te boven gaende, op

dat ſy door deſe Goddelijcke Leere

des Gheloofsſoude op-klimmen, de

welcke ghenaeckt , door-gaet, ende

door-dringht oock tot de afgrondi

ghe verholentheden van Godt. En

de om deſe reden ſeght-ſe oock, dat

de ziele In vremde kleederen ghedo

ken is uyt-ghegaen , om dieſwille

dat ſy haer naturelijck weſen, ende

maniere van doen, nu in eeneGod

delijcke verandert hadde, op-klim

mende door het Gheloove. Ende

alſoo was deſe weſelijcke verande

ringhe oorſake, dat ſy, noch van ty

delijcke, noch van redelijcke ſaken,

noch oock vanden duyvelſelver be

kent, ende op gehoudé wiert: want

eene van deſe ſaken kan haer hin

eren, ſoo langh als ſy door dit le

vendigh Geloove voorts-gaet. Noch

dit en gheſchiet niet alleenelijck,

maer de ziele is oock van Godt ſoo

verborghen, ſoo bedeckt, ende ſoo.

bevryt van alle liſten ende lagen des

duyvels, dat ſy waerachtelijck inde

duyſterniſſen wandelt [ghelijck ſ

hier oock is ſingende) ende ghelijc

in't verborghen aenden duyvel, aen

wie het licht des Gheloove meerder

is als eene duyſterheyt.

Overſulcx moghé wy inderwaer

heyt vande ziele ſegghen, die door

het Gheloove gheleyt wort , dat ſy

onbekent, ende aenden duyvel ver

borghen door deſen wegh wandelt,

ghelijck wy hier naer claerder ſullen

uyt-legghen. Hierom ſeght-ſe, dat

ſy In't doncker , maergheruſt en vry,

is uyt-ghegaen : want die ſulck een

# gheluck bekomen heeft, dat

y door de duyſterheyt des Geloove

kan wandelen, het ſelven voor ſy

nen leyts-man nemende, ende ſy

ſelven ontledighende van alle natu

relijcke verbeeldinghen, ende van

alle geeſtelijcke redenen, dien gaet

voorwaer ſeer gheruſtelijck voorts.

Hierom ſeght-ſe oock, dat ſy door

deſen geeſtelijcken Nacht gegaen is,

als nu haer huys in ruſte gheſtelt was,

te weten haer redelijck, ende gee

ſtelijck deel: inder-voeghren dat als

wanneer de ziele gheraeckt tot de

vereeninghe met Godt, ſoo heeft

ſy hare naturelijcke crachten, ende

riften , ende ghevoelijcke ancxten

in het geeſtelijck deel gheheel en

ganſch ghevredicht, ende gheſtilt :

ende om deſe reden en ſeght ſy hier

niet, dat ſy met eene beancxſte lief

de ontſteken is uyt-ghegaen, gelijck

ſy beleydt ghedaen te hebben inden

eerſten Nacht der ſinnen : want om

te gaen indenNacht der ſinnen, en

de om ſy ſelven van alle ſinnelijcke

ſaken te berooven,ſoo wirden noot

ſakelijck eenighe ancxſten van eene

ghevoelijckef# verſocht,# dat

eſen
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deſen uyt-ganck volmaeckt ſoude

weſen. Maer om het huys des geeſts,

ofte des geeſtelijcx deel in volle vre

de, ende ruſte te ſtellen, ſoo iſler

maer alleenelijck verſocht dat de

crachten, ende alle de ſmaken , en

de de geeſtelijckeghenegentheden

op het bloot Gheloove ſteunen, en

de gegrontveſticht worden. Welck

ghedaen zijnde , wort als-dan de

ziele met haren Beminden innich -

lijck vereenicht door eene vereenin

e der eenvoudicheyt, der ſuyuer

eyt, der liefde, ende der ghelijc

keniſſe.

Hier ſtaet oock te bemercken,dat

de ziele in't eerſte deel desGeſangh,

ſprekende aldaer van't ſinnelijck

eel, ſeyt, dat ſy op eenen ſekeren

Donckeren Nacht was uyt-ghegaen;

maer ſprekende hier vanden geeſte

lijcken Nacht , ſeght, dat ſy in't

Doncker, ende inde duy# is

uyt-ghegaen,door-dien dat de donc

# van het geeſtelijck deel

veel grooter is, als wel de doncker

heyt vanden Nacht : want inden

Nacht , hoe doncker dat'et oock

ſoude moghen weſen, kanmen altyt

et ſien; maer inde rechte duyſter

eyt geſtelt zijnde, en kanmen niet

met allen ſien. Overſulckx inden

Nacht der ſinnen blyft noch eenich

licht : want het verſtandt, ende de

reden blyvé ſonder verblint te zijn;

maer in deſen Nacht des geeſts, die

het Gheloove is, wort eene ghehee

le beroovinghe des lichts, ſoo vande

ſinnen, als van het verſtant ghevon

den. Ende hierom ſeght de ziele in

dit Gheſangh , dat ſy in t doncker »

maergheruſt en vry ghegaen is, het

ghene ſy in't eerſte Gheſangh niet

gheſeyt en heeft. Hierom hoe de

ziele haer in gheborene bequaem

heyt , ende behendicheyt minder

hebruyckt, hoe ſy gheruſter, ende

# voorts-gaet, door-dien dat

ſy in het Geloove meerderen voorta

ganck doet.

Dit ſullen wy in deſen tegenwoor

dighen boeck in't wyt, ende breedt

gaen uyt-legghen, ende verclaren ;

maer eerſt voor al verſoeckick van

den goedertieren Leſer een nauw

keurighe aendachticheyt » om dieſ

wille datmen hier ſaken van groot

hewicht verhandelen ſal »ſeer pro

ytich voor eenen waerachtighen

eeſt. Ende al-hoe-wel dat'et ghene

ier gheſeyt ſal worden, een weya

nich duyſter ſal ſchynen te weſen,

nochtans ſal d'eene leeringhe aen

d'ander ſulck een licht geven, dat

ick hope, dat alles wel begrepen ſal

worden.
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HET II. CAP IT TE L.

Waer in men hegint te handelen van het tweede deel , ofte

oorſake van deſen Nacht, die het Gheloove is : ende hier

worden twee reden voor-gheifelt, door de welke betoont

wort, dat deſen Nacht veel donckerder is als den eerſten,

ende denderden.

N U moetmen vervolghens van

het tweede deel van deſen

Nacht die het Gheloove is , gaen

handelen, het welck wy gheſeyt

hebben dien ſeer wonderlijcken

middel te weſen , om te moghen

# tot het eynde, het welck

odt is, den welcken wy oock ge

ſeyt hebben (volghens den gemey

nen loop der nature ) een oorſake

ofte deel te zijn van deſen Nacht der

ziele: want het Geloove, het welck

den middel is tuſſchen Godt, ende

de ziele, wordt met den midder

nacht vergheleken, ſoo dat wy mo

ghen ſegghen, dat het veel duyſter

der is aende ziele, als wel is het eer

ſte deel, ende op eene ſekere manie

re, het derde: want het eerſte deel,

het welck is vanden Nacht der ſin

nen, wort vergheleken met het eer

ſte deel vandé naturelijcken Nacht,

als-wanneer aen ons gheſicht alle

ſienlijcke voor-werpſelen ontrocken'

worden, ende en is ſoo verre niet

van het licht, als den midder-nacht.

Het derde deel vanden Nacht, het

welck voor den dagheraet is, maer

ſeer na by het licht vanden dagh,

en is oock ſoo duyſter niet als den

tuſſchen haer, ende den klaren ſon

ne-ſchijn niet met allen meer en is,

maer ſtaet om verlicht te worden

door de ſtralen der ſonne, ende dit

deel vanden Nacht wort met Godt

vergheleken. Ende al hoe-wel dat

het claer, ende ſeker is, dat Godt

aende ziele oock ſoo duyſteré Nacht

is, ghelijck het Gheloove (nature

lijckgheſproken) des niet-teghena

ſtaende als nu deſe dry deelen des

Nachts voor-by zijn, de welcke aen

de ziele naturelijck eenen Nacht

zijn, ſoo verlicht haer Godt boven

naturelijck door de ſtralen van fijn

Goddelijck licht, ende dat op eene

ſekere hoogh-verhevender, boven

naturelijcker , ende kennelijcker

maniere, die het beginſel is vande

volmaeckte vereeninghe, de welcke

volght , als nu den derden Nacht

voorby is , ende alſoo magh men

ſegghen dat dit derde deel min duy

ſter is.

Daer-en-boven is deſen tweeden

Nacht des Geloove oock meer duy

ſter als den eerſten, door dien dat

deſen eerſten Nacht het ſinnelijck

deel des menſche aengaet , ende

dien-volgens meerder uytwendich,

midder-nacht, om dieſwille dat 'et maer den Nacht des Gheloove gaet

nu ſoo naer by den dagh is, dat er

-

aen het opperſte, ofte redelijck deel

vanden

l
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vanden menſche, ende dien-volgens

meerder inwendich,ende meer duy

ſter, door dienſy het opperſte deel

berooft van het redelijck licht, ofte

wel om beter te ſegghen, verblint:

om welcke reden wort'et oock ſeer

wel vergheleken met den midder

nacht, den welcken is het middelſte

ende het duyſterſte deel des nachts.

Nu moeten wy dan eens gaenbe

toonen, hoe dat dit tweede deel des

Nachts, te weten het Gheloove,

eenen Nacht aenden geeſt is, gelijck

het eerſte deel eenen Nacht is aende

ſinnen. Ende terſtont ſullé wy oock

bewyſen , welcke ſaken daer aen

Contrarie zijn , ende hoe de ziele

haer moet bereyden om op eene

werckelijcke maniere daer in te mo

ghen gaen. Want ſoo veel als aen

gaet de lydentlijcke maniere, de

welcke is , als Godt inde ziele is

werckende, om de ziele daer in te

ſtellen, daer van ſullen wy op ſynen
tydt handelen, te weten inden der

den boeck. -

HET III. CAP ITTE L.

Hoe dat et Gheloove eenen donckeren Nacht is dende ziele,

het welck door redenen, ende ghetuygheniſſen der H. Scrif

ture betoont, ende beveſticht wort.

Et Gheloove,ſegghen de Godts

H gheleerden, is eene duyſtere Ga

ve, maerſekere , van Godt de ziele

in gheſtort. De reden waerom dat

men ſeght dat'et Gheloove is eene

duyſtere Gave, is deſe, om dieſwil

le dat'et ons verſtant booght om ſe

kerlijck te ghelooven alle de waer

hedé van Godtſelver veropenbaert,

de welcke alle naturelijck licht, en

de menſchelijck verſtant te boven

gaen.

Daerom is't dat dit boven-nature

lijck, ende uytnemende licht des

Gheloove, ten opſicht vande ziele,

is eene donckere duyſterheyt, want

een meerder licht verdooft, ende

verduyſtert een minder, ghelijcker

wys het ſchynſel der ſonne alle an

dere lichten te boven gaet, ſoo dat,

als de ſelve is ſchynende, alle d'an

dere lichten, ende ſterren niet ghe

ſien en worden, alſoo verblint-ſe de

cracht van ons gheſicht, inder-voe

ghen, dat ſy de ſelve meer verblint

als verlicht, om dieſwille dat haer

licht niet ghelijckformich en is, en

de onſe ſienlijcke cracht te boven

gaet : deſghelijcx het licht des Ge

Ioove, om hare uytnementheyt,en

de om de maniere, op de welcke

dat'et van Godt in-gheſtort wordt,

gaet'et licht van ons verſtant te bo

ven, het welck uyt ſy ſelven maer

alleenelijck en ſtreckt tot de kenniſ

ſe van naturelijcke ſaken,al-hoe wel

dat'et oock heeft eene naturelijcke

cracht. ofte bequamicheyt tot bo

ven-naturelijcke dinghen, als Godt

haer in eenen boven-naturelijcken

# , ofte werck belieft te ſtel

CIl,

G 2 Over



52 Tweeden Boeck vanden Op ganck

Overſulcx en kan ons verſtandt uyt

ſijn eygen ſelven niet met allen ver

ſtaen, ten zy op eene naturelijcke

maniere, de welcke begint vande

ſinnen. Tot welcken eynde moet'et

oock de phantaſien, ofte voorbeel

dinghen , ende de# der

voor-werpſelen in ſy ſelven, ofte in

ſyne ghelijckeniſſe bewaren, noch

ten kan niet anders eenighe ſake be

rypen, ofte verſtaen : want ghe

lijck de Philoſophen ſeggen : Van't

voor-werpſel, ende vande cracht comt

de kenniſſe voorts. Daerom waer het

ſaken dat men aen jemandt iet ver

haelde waer van hy noeyt eenighe
kenniſle bekomen heeft, noch oëyt

daer van# ghelijckeniſſe ghe

ſien hadde, hy en ſoude daer van

niet met allen konnë verſtaen, noch

geen meerder kenniſle bekomen, al

oft men hem daer van niet met allé

verhaelt en hadde.

By exempel, waer het ſaken dat

men aenjemandt ſeyde , datter in

een ſeker Eylandt eenich dier, ofte

beeſte waere, de welcke hy noeyt

heſien en hadde, ten ware datmen

em daer van eene gelijckeniſſe ga

ve, de welcke hy in andere dieren

# heeft,hy en ſoude niet meer

enniſſe, verbeeldinge, ofte weſen

van dat dier konnen hebben, als van

te voren, alwaert ſchoon datmen

hem noch ſoo veel van dat dier ver

haelde, ende ſeyde. In een ander

exempel ſuldy dit klaerder ſien.

Waer het ſaken datmen aenjemant,

die blint gheboren is, noch oeyt ee

nich coleur gheſien en hadde, wilde

het wit, ofte root coleur beſchryvé,

alwaert ſaken datmen, om hem dit

wyſte maken, noch ſoo veel ſeyde,

ende woorden ghebruyckte, hy en

ſoud'et niet meer verſtaen , al oft

men hem niet met allen gheſeyt en

hadde, om dieſwille dat hy duſda

nich coleur, , ofte de ghelijckeniſſe

der ſelve noeyt gheſien en heeft, om

daer van te konnen oordeelen. Al

leenelijck ſoude hy maer die namen

vande coleuren konnen bevatten »

om dieſwille dat hy die met ſyne

ooren ghehoort heeft, maer geen

ſints de ghedaenten vande coleuren,

uyt oorſake, dat hy die noeyt ghe

ſien en heeft.

Opde ſelve maniere [al-hoe-wel

ſy in alles niet ghelijck en is ] doet

het Gheloove aende ziele wanden

menſch : want het houdt ons dine

# voor, die wy noeyt gheſien en

ebben , noch in hun ſelven, noch

oock in hunne ghelijckeniſſen, de

welcke ons tot # kenniſſe. der ſel

ven, ſonder revelatie, ofte open

baringhe ſouden konnen brenghen.

Daerom en hebbë wy daer van gee

ne naturelijcke kenniſle : want die

dinghen, de welcke het Gheloove

ons voor-houdt, zijn gheheel ende

gantſch geeſtelijck , overſulcx aen

geene cracht onſer ſinné onderwor

pen, ofte gheproportioneert, allee

nelijck kennen wy die maer door

het ghehoor , gheloovende het ghe

ne 'tGheloove ons voor-houdt, on

derworpende, ende verblindende

ons naturelijck licht, ghelijck den

H. Paulus ſeyt : Het Gheloove is dan

uyt het ghehoor , maer hetghehoor door

het woordt Chriſti. Het Gheloove en

is geene kenniſſe, de welcke door

eenighe ſinnen in-komt, maer het

is eene vrywillighe toe-ſtemminghe

der ziele van die dinghen , de welc

ke door het ghehoor in-komen. Jae

hetGheloove is noch veel meer uyt

nemende, als de voorighe exempe

len ons betoonen, want het is noch

ſoe
S.

t
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9.

Exodi.

l4-21.

ſoo verre van daer , dat'et ſoude ee

nighe klaerheyt ofte kenniſie konné

geven, maer in teghendeel het gaet

oock alle andere kenniſſé, ende we

tenſchappen te boven , ghelijck wy

gheſeyt hebben, om daer van inde

volmaeckte beſchouwinge een recht

oordeel te konnen ſtrycken. Andere

wetenſchappen worden door het

licht des verſtants verkreghen, maer

deſe kenniſſe des Gheloofs, wordt

fonder het licht des verſtants ver

kreghen, het ſelve verloochenende

door den middel des Gheloove, ja

het wordt ſelver door ſijn eyghen

licht verduyſtert, ghelijck den Pro

pheet Iſaias betuyght , ſeggende :

Ir't dat ghylieden niet en ghelooft »ghy

en ſult niet verſtaen. -

Het blyckt dan claerlijck, dat'et

Gheloove, ten opſicht vande ziele,

eenen Donckeren Nacht is: ende op

deſe maniere verlicht'et de ziele,

ende hoe dat'et de ziele meerder

verduyſtert, hoe dat'et aen haer ſijn

eyghen licht oock meerder mede

deelt : want verblindende geeft'et

ſijn licht, naer het ſegghen vanden

voornoemden Propheet : Is't dat

ghylieden niet en ghelooft,dat is te ſeg

ghen, is't dat gylieden u ſelven naer

u naturelijck verſtant niet en ver

blint, ſoo en Jult ghy niet verſtaen,dat

is, ghy en ſult dat boven-naturelijck

verheven licht , ende kenniſſe des

Gheloove niet hebben. Ende aldus

wort het Gheloove beteeckent door

die wolcke, de welcke de kinderen

van Iſrael vande Egyptinaren ſchey

de inden in-ganck vande roode zee:

Ende het was ( ſeght den H. Text)

een donckerwolcke, ende verlichtende

den Nacht. Het is voorwaer eene

wonderlijcke , ende vremde ſake,

dat, niet teghenſtaende dat ſy donc

ker was, nochtans den Nacht was

verlichtende. Op dat wy hier door

ſouden verſtaen, dat'et Gheloove,

het welck een duyſter, ende doncker

wolcke ten opſicht vande ziele is

(de welcke oock blyft indenNacht,

ofte duyſterniſſe, ghemerckt dat ſy

van haer naturelijck licht berooft,

ende verblint is) met hare duyſter

niſſen nochtans verlicht, ende licht

eeft aende duyſterniſſen vande zie

e, op dat aldus den Diſcipel ghe

lijck zyaenden Meeſter. Want den

menſch,die inde duyſterniſſen leeft,

en konde op geen ander maniere be

ter verlicht worden, dan door een

andere duyſterniſſe, volghens 'tghe

ne ons den Pſalmiſt gheleert heeft,

ſegghende aldus : Den dagb feyt den

daghe het woordt, ende den Nacht geeft

dende Nacht de wetenſchap te kennen.

Dat is te ſegghen : den dagh die

Godt is in d'eeuwighe glorie, daer

het nu eeuwigh dagh is, openbaert

ſijn Goddelijck Woordt, het welck

den Sone is, ende geeft het te ken

nen aende Engelen, ende Salighe

Zielen, die nu eenen dagh zijn, op

dat ſy dat Woordt ſouden kennen,en

de# Maer den Nacht, den

welcken inde ſtrydende Kercke het

Gheloove is, alwaer'et noch Nacht

is, geeft te kennen aende Kercke,en

de vervolghens aen elcke ziele, de

wetenſchap vande Myſterien, ofte

verholentheden des Gheloofs , de

welcke aen de zielen oock eenen,

Nacht zijn, om dieſwille dat ſy noch
niet en genieten dat claer-blincken

de, ende ſaligh makende weſen des

Sone, maer door het Gheloove van

hun naturelijek licht berooft zijn.

Soo dan het ghene wy hier uytmoe

ten trecken tot onſe onderrichtin

ghe, is, dat het Geloove,het welck

G eençn
w
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eenen donckeren Nacht is, de ziele

verlicht, de welcke inde duyſterniſ

ſen deſer werelt is wandelende : en

de alſoo wort beveſticht, het ghene

David oock in eenen anderen Pſalm

gheſeyt heeft : Ende den Nacht is

myne verlichtinghe in myne welluſten :

het welck al het ſelven is, al oft hy

gheſeyt hadde, den Nacht des Ghe

loove, ſal mijnen leytseman zijn in

de welluſten van eene ſuyvere be

ſchouwinghe, ende van myne ver

eeninghe met Godt : op dat wy

hier uyt ſouden verſtaen, dat de zie

leinde duyſterniſſen zijn moet, om

licht te verkryghen, ende alſoo ha

ren wegh te woorderen.

HET IV. CA PIT TE L.

Hier wordt in't ghemeyn verhandelt, hoe de ziele, voor ſoo

veel als in haer is , oock inde duyſterniſſen moet blyven,

op dat ſe door het Gheloove wel gheleyt magh worden tot

dalderhooghſte beſchouwinghe. -

Ck meyne dat'et nu eenichſints

uyt-gheleyt is, hoe dat'et Ghez

loove eenen Donckeren Nacht is aen

de ziele, ende op wat maniere de

ziele oock moet verduyſtert » ende

van haer naturelijck licht berooft

blyven, op dat ſy haer ſelven alſoo

van hetGeloove laet leyden tot dien

hoogh-verheven ſtaet der vereenin

ghe. Maer op dat de ziele dit wel

vermagh te doen,ſoo ſal'et oorboor

lijck weſen, datmen nu deſe duy

ſterheyt, die de ziele moet hebben,

allenskens gaet uyt-legghen, ende

verclaren, op dat-ſe deſen af-gront

des Gheloove beter magh in-gaen.

Hierom ſalick in dit teghenwoor

digh Capittel daer van maer in't ge

meyn ſpreken, maer inde naervol

ghende Capittels ſullen wy , met

Godts hulpe, meerder in't particu

lier de maniere voor-ſtellen, die de

ziele moet houden, op dat ſy in de

ſe duyſterheyt niet en dole, noch

dien leyts-man des Geloove belette.

Ick ſegghe dan dat de ziele,op dat

ſy wel door het Gheloove tot dien

hoogh-verheven ſtaet magh gheleyt

worden, niet alleenelijck# duy

ſterniſſen moet blyven volghens het

ſinnelijck deel , het welck op de

ſchepſelen , ende tydelijcke ſaken

acht nemt ( daer wy van geſproken

hebben ) maer ſy moet haer ſelven

oock verblinden, ende verduyſteren

volghens het opperſte, ende rede

lijck deel,het# haer naer Godt,

ende geeſtelijcke ſaken moet kee

ren , waer van wy nu teghenwoor

digh handelen. Want 'tis ſeker, dat

de ziele eerſt haer ſelven inde duy

ſterniſſen moet ſtellen, ende te bo

ven gaen al'et ghene aende natures

eyghen is, te weten het finnelijck,

ende redelijck deel, om tot de bo

ven-naturelijcke overvormentheyt

te moghen geraken :

ne boven-naturelijck genoemt wort,

is het ghene » 'twelck de nature te

boven gaet; overſulcx is't noodtſa

kelijck

w

want het ghe
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kelijck, dat het ghene naturelijck

is, onderblyve. Want aengheſien

deſe vereeninghe, ende overvor

mentheytaende ſinnen, ende aende

menſchelijcke bequamicheyt , ofte

behendicheyt niet en kan onderwor

pen weſen, ſoo moet de ziele haer

ſelven volkomentlijck , ende ghe

willichlijck bevryden , ende ontle

dighen van al'et ghene dat in haer

ſoude konnen komen , ofte vervul

len : ſy moet haer ſelven [ſegh 1ck]

van alle affectie, ofte genegentheyt,

voor ſoo veel als 't in haer macht is,

ontblooten : want niemant en kan

Godt beletten van alles te doen, en

de uyt-te-wercken in eene ziele, die

haer ſelven waerachtelijck over-ge

even, ontbloot , ende vernieticht

eeft. Overſulcx moet ſy haer ſel

ven ſoodanichlijck van allesydelen,

dat niet teghenſtaende ſy veel bo

ven-naturelijcke gaven is beſitten

de, ſoo moet ſy evenwel altydt ghe

lijck van die ontbloot, ende inde

duyſterniſſen, ghelijck eenen blina

den blyven, ſteunende alleenelijck

op het duyſter Gheloove, verkieſen

de het ſelven voor een licht, ende

leyts-man, ſonder te ſteunen op ee

nighe van die ſaken, die ſy verſtaet,

ſmaeckt , ghevoelt, ofte haer in

beeldicht : want alle deſe dinghen

en zijn maer enckele duyſterniſſen,

die haer alleenelijck voor beletſelen

ſullen dienen, welcke manieren van

te verſtaen, ſmaken, ofte ghevoe

len, het Gheloove verre te boven

gaet, Ende ten zy dat ſy haer ſelven

in ſoodanige ſaken ſal verblint heb

ben , blyvende gantſchelijck inde

duyſterniſſe t'hunder opſicht, en ſal

noeyt gheraken tot het ghene dat

meerder is, te weten tot het ghene

3Ghelooye onsis leerende

Den blinden, tenzy dat hy ghe

heel, en gantſch blint is, en ſal ſich

van eenen leyts-man niet lichtelijck

laten leyden, maerom dat weynich

licht dat hem over-ghebleven is ,

meynt hy dat elcken wegh goet is,

om dieſwille dat hy geenen anderen

en ſiet, die beter is, ende alſoo kan

hyſijnen leyts-mâ ſelver oock doen

dolen, principalijck is't dat hy ee

nigh bevel over hem heeft : want

# draeght ſy ſelven ſoodanichlijck,

al oft hy ſiende waer. Alſoo oock

de ziele, is't dat ſy op haer eyghen

kenniſſe, maniere van ſmaken,ende

van ghevoelen is ſteunende, ſal lich

telijck dolen, ofte verachtert wor

den, om dieſwille dat ſy niet ghe

heelijck verblint en is door het Ge

loove , het welck haren waerachti

ghen leyts-man is, want alle deſe

ſaken, al-hoe-wel hoogh , ende ver

heven , zijn nochtans ſeer kleyn,

daer by ſeer onghelijck, ende ver

ſchillende van het ghene dat Godt

is, ende dien-volghens onbequaem

om deſen wegh te door-wandelen.

Dit heeft den H. Paulus willen te

kennen geven, als hy gheſeyt heeft,

dat den ghenen die tot Godt wilt

komen, ghelooven moet dat hy het

is : al oft hy wilde# , dat de

ziele, de welcke tot de Goddelijcke.

vereeninghe ſoeckt te komen, daer

toe niet gaen en moet , ſteunende

op haer verſtant, ſmaeck, ghevoee

len, ofte verbeeldinghe, maer haer

Geloove ſtellende# de volmaeckt

heyt van het Goddelijck weſen, het

hene vägeen verſtant, ghenegent

# , verbeeldinghe, ofte met ee

nighen anderen fin begrepen kan

worden : Jae, al het ghene dat men

in dit teghenwoordich leven van

de haaien en vºeden. E:w 9
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ken, hoe verheven dat'et oock ſou

de moghen weſen, verſchilt oneyn

delijck van het ghene dat hy is,ende

van ſyne ſuyvere beſittinghe.

Ende hierom heeft Iſaias geſeyt:

Sonder u, o Heere, en heeft#
miet# , het ghene ghy bereyt hebt

voor de ghene die u verwachten. Ende

den H. Paulus : Geen ooghe en heeft

gheſien, noch oore ghehoort , noch ten

is in des menſchen herte op-ghekomen,

het ghene Godt bereydt heeft voor de

ghene, die hem liefhebben. Overſulcx

dan, wat middelen dat de ziele haer

voorwendt om haer ſelven door de

gratie volmaecktelijck te moghen

vereeninghen in dit leven, met den

ghenen, met welcken ſy moet ver

eenicht worden in't ander door de

glorie, ſoo is't openbaer, dat ſy »

om haer ſelven volmaecktelijck met

hem te moghen vereenighen in dit

leven door de gratie, ende liefde,

moet zijn inde duyſterniſſen, haer

ſelven beroovende van al het ghene,

dat door d'ooghen kan in-komen,

door d'ooren ghehoort , door de

hantaſie verbeeldicht, ende ten le

en door 't hert [ 't welck hier de

ziele beteeckent ] kan begrepen

worden : want ghelijck hier den

H. Paulus ſeyt,Godt is een ſoo groot

# dat noch oogh ſulcx iet ghe

ien heeft, noch oore gehoort,noch

oock in't 's menſchen herte deſghe

lijcx is op ghekomen. Overſulcx de

ziele doolt grootelijcx vandé wegh,

leydende tot deſen hoogh-verheven

ſtaet der vereeninghe , als ſy haer

ſelven verbint, ende ſteunt op eeni

ghe maniere van te verſtaen, ghe

voelen, verbeelden, oordeelen,wil

len, maniere van doen, ofte op ee

nigne andere eyghen ſake, niet we

tende de maniere van haer ſelven

*

af-te-trecken , ende haer van alle

die t'ontblooten. Want ghelijck wy

gheſeyt hebben, het eynde daer ſy

toe tracht , is boven alle deſe ſaken,

alwaert ſchoon dat die d'alderver

hevenſte, ende d'alderhooghſte was

ren, die men in dit leven ſoude

konnen weten , oft ſmaken, ende

alſoo moet ſy boven alle die noodt

ſakelijck gaen, door geene kenniſſe

te willen hebben. Hierom in deſen

wegh »# tot de vereeninge,

ſijnen eyghen wegh te laten, is in

gaen den waerachtighen wegh; ofte

wel om beter te# , te gaen

tot het eynde, ende ſijn eyghen ma

niere van doen te laten, is gaen in

het ghene dat geen eynde en heeft,

te weten Godt : want de ziele, die

tot deſenſtaet gheraeckt, en heeft

nu niet meer haer eyghen maniere

van doen, noch en is daer aen niet

gehecht, noch en kan haer daer aen

niet meer hechten. Ick ſegghe dat

ſy geen maniere en heeft van te ver

ſtaen, te ſmaken , ofte te ghevoe

len, al-hoe-wel dat ſy in haer alle

manieren is beſluytende - ghelijck

den ghenen die niet en heeft, ende

nochtans alles is beſittende. Want

is't dat ſy ſoo gemoedt is,dat ſy haer

bepaelt# weſen , ſoo in

wendich,als uytwendich derft over

# , ſoogaet ſy onghetwyfielt ſon

er palen in boven naturelijcke ſa

ken, die niet bepaelt en zijn, oft

eenen middel en hebben, als bee

uytende met verheventheyt alle

andere manieren. Waer uyt volght,

dat hier te komen, is daer uyt te

gaen, ſich vervremdende, ende van

haer verworpende die ſlechte ma

nieren van doen , om die hooghe

verheventheyt te mogen bekomen.

Soo dan de ziele, de welcke haer

- - - - - vertreckt,
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vertreckt, ende alle ſaken te boven

gaet, 'tzy dat ſy die geeſtelijcker,

ofte tydelijcker wyſe kan weten,

ende verſtaé, ſoo moet ſy uytgant

ſcher herten wenſchen daer toe te

moghen gheraken, het ghene ſy in

dit teghenwoordich leven niet en

kan weten, noch oock het ghene in
haer herte niet en kan vallen: ende

achter haerwerpende al het ghene

##jcker,oft ſinnelijckerwy

eſmaeckt, ghe voelt, oft 'tghene

ſy kan ſmaken , oft ghevoelen in dit

leven, ſoo moet ſy met eene ſeer

groote, ende vierige begeerte wen

ſchen te komen tot het ghene, het

welck allen ſmaeck, ende gevoelen

te boven gaet. Ende ghelijck wy

hier naer ſullen ſegghen,als wy hier

van in't beſonder ſullen handelen,

# dat de ziele vry, ende ontledicht

blyve , ende alſoo bequaem worde

om ſulck een goet te moghenbeko

men, ſoo en magh ſy haer ſelven in

geender manieren hechten, noch

eenighe van die ſaken aen-trecken,

de welcke ſy in haer geeſtelijcker,

oft ſinnelijcker wyſe ontfanghen ſal

hebben, die veel minder achtende

ten opſicht van deſe : want hoe ſy

die ſaken meerder acht, 't zy dat

die geeſtelijcke zijn, ofte niet, die

- # verſtaet, ſmaeckt, ofte verbeel

icht, hoe ſy meerder ſchade,ende

verlies in dat opperſte goet comt te

lyden,ende alſoo verachtert ſy haer

elven grootelijckx om daer toe te

komen. Ende hoe ſy minder acht

al het ghene ſy hebben kan ten op

ſicht van dat opperſte goet, hoe ſy

dit meerder comt te verheffen,ende

te achten, ende dien-volghens ge

maeckt ſy dat ſoo veel te naerder.

Ende op deſe maniere nadert de

ziele inde duyſterniſſenſeer naer by

is

de Goddelijcke vereeninghe door

den middel van het Gheloove, het

welck, al-hoe-wel dat'etoock duy

ſter is, geeft nochtans een ſeer won

der licht aende ziele. Voorwaer

waert dat de ziele iet wilde ſien, of

te verſtaen, ſy ſoude by Godt meer

der verblint,ende verduyſtert wor

den als denghenen, die met open

ooghen de claer-blinckende ſonne

ſterlinckx ſoude willen aenſchou

wen. Overſulcx in deſen wegh der

Goddelijcke vereeninghe verblin

dende hare crachten, moet ſy het

licht ſien, volghens het ghene onſen

Salighmaker in het H. Evangelie

heſeyt heeſt : Ick ben ghekomen in

eſe werelt om het oordeel, op dat de

ghene, die niet en ſien, ſouden ſien,en

deghene die ſien, blint worden. Het

welck moet verſtaen worden van

deſen geeſtelijcken wegh , te we

ten, dat de ziele, de welcke inde

duyſterniſſen ſal gheweeſt hebben,

ende haer ſelven van al haer eyghen

naturelijck licht ſal berooft hebben,

dat ſy een boven-naturelijck licht

ſal ontfanghen; maer die, de welcke

op eenich van haer eyghen licht ſal

willen ſteuné,die ſal meer verblint »

ende verachtert worden, in deſen

wegh der vereeninghe. x

Maer om claerder voorts te mo

# gaen , ſoo dunckt my noodt

akelijck te weſen in't naervolgen

de Capittel te verclaren, wat dat'et

is, het welck wy heeten de veree

ninghe vande ziele met Godt: want

ick meyne dat'et eene groote claric

heytſal geven aen het gene wy hier

naer ſullen ſegghen. Overſulcx ick

oordeele noodich te weſen deſe ma

terie hier te vervolghen, als eyghen

aen deſe plaetſe. # al-hoe-wel

dat wy eenichſints den draet af-bre
H ken

3foan.

9. 39,
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ken van het ghene daer wy nu van

ſpreken, ten ſal nochtans buyté ons

voornemen niet weſen, om dieſwil

le dat'et licht ſal geven aen die ma

terie, de welcke wy nu verhande

len. Hierom ſullen wy dit volgen

de Capittel hier tuſſchen in-bren

ghen, waer naer wy deſe materie

wederom ſullen hernemen , ende

gaen beginnen te handelen in't be

ſonder vande dry crachten der zie

le, voor ſoo veel als ſy raken deſen

tweeden geeſtelijcken Nacht, ende

de dry Goddelijcke deughden.

HET v. CAPITTEL.

Waer in uyt-ghelsyt wort , wat dat is de vereeninghe vande

ziele met Gods , het welck door eene ghelijckeniſſe betoont

wordt.

Yt 'tgene, het welck tot noch

l toe gheſeyt is, kanmen nu

eenichſints beſpeuren , wat ſake

dat'et is, de welcke wy hier de

vereeninghe met Godt noemen te

weſen, ende hier door ſal claerder

verſtaen worden, het ghene wy

hier daer van ſullen#

Ten is mijn voornemen niet, hier

in't beſonder te verclaren hoeda

nich dat is de vereeninghe des ver

ſtants, vanden wille, ende van de

memorie , hoedanich dat is eene

haeſt-voor-by-gaende, welck dat

eene by-blyvende vereeninghe is

inde voorſeyde crachten; ende eyn

delijck hoedanich dat is eene ghe

heel volkomen vereeninghe : want

van alle deſe ſullen wy hier naer

handelen, de welcke oock gevoe

ghelijcker ſullen konnen verſtaen

worden op hun eyghen plaetſen ,

als-wanneer wy de ſelve materie

verhandelende , een levendich ex

empel voor ooghen ſullen hebben,

't ſamen met eene teghenwoordige

kenniſſe, alwaer men ieder ſake ſal

beter konnen verſtaen, ende aen

s

mercken, ende daer over een ry

per oordeel konnen ſtrijcken. Ick.

ſpreke hier alleenelijck maer van

die gheheel-volkomen , ende by

blyvende vereeninghe volghens de

ſubſtantie , ofte ſelf-ſtandicheydt

der ziele , ende haerder crachten

voor ſoo veel aengaet de verkrege

ne ghewoonte der vereeninghe :

want voor ſoo veel als aengaet de

daet der vereeninghe, ſullen daer

van met Godts gratie hier naer han

delen, ende betoonen, hoe dat wy

die by-blyvende vereeninghe inde

crachten niet en hebben, noch bock

in dit levcn konnen hebben, maer

alleenlijck de haeſt voorby-gaende.

Soo dan om te verſtaen , wat dat

deſe vereeninghe voor eene ſake is,

daer wy nu van handelen, ſoo moet

men weten dat Godt weſentlijck

teghenwoordich is, ende blyft in

elcke ziele, oock in die vandenal

dergrootſten ſondaer onder alle de

menſchen. Deſe maniere van te

ghenwoordicheyt, ofte vereenin

ghe [ de welcke wy hier noemen

te weſen eene naturelijcke veree

ninghel
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ninghe ] wort altyt tuſſchen Godt ,

# alle de ſchepſelen gevonden »

door de welcke hy oock alle ſchep

ſelen in hun weſen bewaert , het

welck ſy hebben ; indervoeghen ,

dat waer het ſaké Godt op deſe ma

niere van vereeninge, ofteteghen

woordicheyt inde ziele niet en wa

re, ſy ſouden datelijck al-te-mael

vernieticht worden. Overſulcx als

wy vande vereeninge der ziele met

Godt ſullen ſpreké, ten ſal niet we

ſen van deſe weſentlijcke teghen

woordicheyt Godts, de welcke al

tydt in alle ſchepſelen ghevonden

wort, maer vande overformicheyt

ende vereeninghe, de welcke de

ziele met Godt vereenicht door de

liefde, de welcke als-dan maer al

leenelijckgheſchiet, alſ er tuſſchen

Godt ende de ziele comt eene ghe

lijckformicheyt der liefde, ende

hierom ſal-ſe ghenoemt worden ,

vereeninghe dergelijckformicheyt

ghelijck d'andere ſubſtanciele, ofte

weſentlijcke vereeninghe genoemt

wort : die is eene naturelijcke,de

ſe eene boven-naturelijcke veree

ninghe, de welcke als-dan-ghe

ſchiet, als den wille der ziele,ënde

den wille Godts ſoo gelijckformich

zijn, datter inden eenen wille niet

hevonden wordt, het ghene tegen

en anderen is ſtrydende. Over

ſulcx als de ziele in haer ſal vernie

ticht hebben al het ghene dat ſtryt,

ende niet gelijckformich en is aene

den wille Godts, ſooſal ſy in Godt

door de liefde ghetransformeert,

ende overvormt blyven.

Dit en moet niet alleenelijck ver

ſtaen worden van het ghene, het

Welck metter-daet is teghen-ſtry

ende, maer oock van het ghene,

dat door eene habitude,# Wer

kreghene gewoonte is wederſtaen

de, ſoo dat niet alleenelijck de vry

willige wercken der onvolmaeckt

heden moeten uyt-gheroeyt zijn,

maeroock de verkregene gewoon

te der ſelven. Ende ghemerckt dat

# ſchepſel, noch hare wercke

ijckheyt, noch ookk haer behen

dicheyt daer toe kan gheraken het

ghene Godt is, hierom moet de zie

le haer ſelven ontblooté, ende ont

hechten van alle ſchepſelen, van al

le werckelijckheden, ende behen

dicheden, te weten van haer ey

ghen wetenſchap, ſmaeck ende ge

voelen, op dat ſy alſoo, verworpen

de al het ghene metGodt niet over

een en comt, vermagh de ghelijck

formicheyt met Godt bekomen,ge

merckt nu in haer niet meer en

blyft, het welck den wille Godts

niet en is, ende alſoo in hem over

vormt worde.

Van waer comt, dat al-hoe-wel

het waer is,dat Godt altyt inde zie

le is [ghelijck wy gheſeyt hebben l

aen haer het naturelijck weſé door

ſyne teghenwoordicheyt gevende,

ende het ſelven behoedende, en

geeft haer daerom altyt niet het bo

ven-naturelijck weſen : want dit

en wort niet mede-ghedeelt , ten

zy door de liefde ende gratie, inde

welcke alle zielen niet en leven, en=

de de ghene die daer in zijn, en zijn

daer niet in eenen ghelijcken graet:

want ſommighe zijn in eenen meer

verhevender, andere in eenen min

deren graet der liefde. Waer uyt

volght datGodt ſich meerder mede

deelt aen die ziele,de welcke meer

der inde liefde is uyt-ſtekende, het

welck, daer in beſtaet , dat-ſe haren

wille meerder gelijckformich heeft

aenden wille Godts; maer die: de

H 2 welcke
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welcke haren wille gheheel ende

gantſch ghelijckformich heeft, die

is oock gheheel en gantſch veree

nicht , ende boven-naturelijck in

Godt overvormt. Om welcke redé

Ighelijck wy nu uyt-geleyt hebben]

hoe dat eene ziele meerder bekleet

is met het ſchepſel, ende met hare

behendicheyt, volghens d'affectie,

ende ghewoonte , hoe-ſe minder

bequaemheyt heeft tot ſoodanighe

vereeninghe, om dieſwille dat ſy

aen Godt niet# plaets en

geeft, op dat hy die in een boven

naturelijck weſen ſoude moghen

over-vormen. De ziele moet dan

van alle deſe reghenſtrydinghen,en

de naturelijcke onghelijckformic

heden ontbloot wordé,op dat Godt

ſich aen haer door de gratie boven

naturelijcker wyſe mede-deele, die

altydt door ſijn Goddelijck Weſen

in haer naturelijck teghenwoordich

is. Dit heeft den H. Joannes met

deſe woorden willen te kennen ge

ven : Die niet uyt den bloede , noch

uyt den tville des vleeſch, noch uyt den

tville eens mans, maer uyt Godt ghc

boren zijn. Aloft hy wilde ſeggen :

aen die heeft hy maer alleenelijck

de macht ghegeven van kinderen

Godts te worden, die niet uyt den

bloede, dat is, die niet uyt eenen

naturelijckenaert, ofte gheſtelte

niſſe , noch aen die, de welcke uyt

den wille des vleeſch, dat is, uyt

humse naturelijcke bequamicheyt,

ende noch veel minder aen die, de

welcke uyt den wille eens mans

voorts-ghebrocht zijn ſ in welcke

woorden begrepé worden alle ma

mieren van oordeelen, ende begry

pinghen door het verſtandt ] aen

niemant van die (ſeghick) heeft

hy de macht gegevé van volmaeck

telijck kinderen Godts te worden;

maer aen die alleenelijck, de weic

keuyt Godt gheboren zijn; dat is,

aen die, de welcke door de gratie

herboren, ſtervende eerſt voor al

aenden ouden Adam,verheffen hun

boven hun ſelven tot boven-nature

lijcke ſaken, ontfangende van Godt

deſe andere herborentheyt , ende

geeſtelijcke kinder-wordinghe, de

welcke is boven al het ghene dat

verdacht kan worden. Want ghe

lijck den ſelven H. Joannesſeght in

een ander plaetſe : Ten zy, dat je

mandt wederom gheboren ivort uyt het

water, ende den H. Geeſt, dien en kan

sn't rijck Godts niet komen. Dat is,

die niet en ſal herboren worden in

den H. Geeſt, dien en ſal dit rijck

Godts, te weten, den ſtaet der vol

maecktheyt niet konnen ſien. Soo

dan volmaecktelijck inden H.Geeſt

herboren te worden in dit leven,be

ſtaet daer in, dat eene ziele comt

ſeer gelijckformich te worden met

Godt in ſuyverheyt, ſonder menge

linghe van eenighe onvolmaeckt

heyt , ende alſoo ſal eene;ſuyvere

overvormentheyt konnen gheſchie

den door mede-deelinghe ; maer

niet weſentlijck.

Maer op dat het een , ende d'an

der beter verſtaen worde, ſullen wy

deſe ghelijckeniſſe voor-ſtellen. De

ſtraele der ſonne comt eene ghelaſe

venſter te beſtraelen; is't by aldien

dat et glas vol plecxkens, ofte met

eenighe grove dompen bedeckt is,

ſoo en ſal'et de ſonne met haer licht

niet konnen verlichten, noch ghe

heelijck overvormen, ghelijck ſy

doen ſoude , waert dat'et glas ghe

heel ſuyver en claer, ende van alle

die plecken ghereynicht ware : Jae,

3foon. 1

I 3.
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ſal gheſuyvert weſen, hoe het oock

minder vande ſonne ſal verlicht

worden ; noch de foute en ſal niet

weſen van weghens de ſonne, maer

van weghens het# ſelver : want

waert dat 'et glas gheheel en ganſch

ſuyver ware, ſoo ſoud'et oockghe

heelijck verlicht, ende overvormt

wordë vande ſtrale, ſoodanichlijck,

dat'et de ſtraele ſelver ſoude ſchyné

te weſen, ende ſoude het ſelve licht

geven, al-hoe-wel dat'et glas, niet

teghenſtaende dat'et ſeer ghelijck

ſchynt te weſenaende ſtraele,noch

tans inderwaerheyt een verſchey

de nature heeft vande ſtraele, ende

alſookonnen wy ſegghen, dat dit

las eene ſtraele, oft een licht is

oor mededeylinghe. Alſoo oock

de ziele is gelijck een glas, de welc

ke dat goddelijck licht van het god

delijck weſen ghedurigh beſtraelt,

ofte om beter te ſeggen, inde welc

ke dat goddelijck licht altyt nature

lijck blyft, ghelijck wy geſeyt heb

ben. De# dan gevende plaetſe,

dat is te ſegghen, van haer verwor

pende alle vlecken der creaturen,

het welck als-dan gheſchiet, als ſy

haren wille volkomentlijck met dé

wille Godts vereenicht heeft , ſoo

blyft-ſe van ſtonden aen verlicht,

ende in Godt overvormt : want be

minnen en isanders niet als aerbey

den om ſy ſelven te berooven, ende

t'ontblooten om de liefde Godts,

van al het gene dat Godt niet en is:

want Godt deelt haer mede ſijn bo

ven naturelijck weſen , inder voc

ghen, dat ſe Godt ſelver ſchynt te

weſen; ende het ghene dat Godt

heeft, dat heeft ſy oock, ende als

Godthaer deſe uytnemende gratie

jont, ſoogheſchiet er tuſſchen die

ſoodanighe vereeninghe, dat al het

ghene Godt, ende de ziele aengaet,

maer eens en zijn in eene mede

deylende overvormentheyt , ende

als-dan ſchynt ſy meer Godt, als

eene ziele te zijn,jae ſy isGodt door

mede-deylinghe, al-hoe-wel dat'et

waer is, dat ſy haer naturelijck we

ſen van het goddelijck Weſen ſoo

verſcheyden houdt, ghelijck'et te

voren was, niet teghenſtaende dat

ſy in Godt overvormt is, gelijcker

wys het glas ſijn verſcheyden weſen

houdt vande ſtraele der ſonne,waer

van het verlicht gheweeſt is.

Hier uyt ſoo blyckt na claerlijck

dat den beginnenden wegh tot deſe

# 3 ghelijck wy gheſeyt

hebben, niet en is het eyghen ver

ſtaen der ziele, noch het ſmaken,

ghevoelen, ofte verbeelden van het

naturelijck weſen Godts, ofte van

eenighe andere ſake, maer alleene

lijck de ſuyverheyt, ende liefde,de

welcke is eene volkome overgevin

he, ende eene alder-gheheele ont

ootinge om de liefde Godt alleen.

Ende ghelijcker geene volkome

overvormentheyt kan bekomen

worden, ten zy datter eerſt eene

volkome ſuyverheydt voor-gaet,

volghens de ſuyverheyt ſal de ver

lichtinghe, ende vereeninge vande

ziele met Godt minder, ofte meer

der weſen, al hoe-wel, ghelijck ick

gheſeyt hebbe , ſy niet gheheelijck

volmaeckt en ſal weſen , is't dat de

ziele niet gheheel ſuyver, net, ende

ontledichten is. Dit ſal oock beter

verſtaen worden door een ander

ghelijckeniſſe. Daer ſal een ſeer

volmaeckt beeldt, ende van eene

beſondere uytnementheyt weſen,

het welck met ſeer koſtelijcke,ende

verheve coleuren gheſchildert is ,

onder de welcke eenighe ſoo aer

H 3 dich,
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dich, ende konſtich getroken zijn ,

dat men-ſe om hare uytnement

heyt, ende konſte nauwelijckx kan

onderſcheyden. Is't dat dé ghenen,

die geen claer , ende ſnel gheſicht

en heeft dit beeldt in-ſiet, die ſal

daer in ſeer weynighe uytnement

heden , ende volmaecktheden kon=

nen beſpeuren , maer een ander,

die een claerder gheſicht heeft,dien

ſal daer in meerder volmaeckthedé

ſien : ende is't datter jemant is,die

noch een veel ſcherper gheſicht

heeft, dien ſal de konſte daer in

noch meerder bemercken : ende

eyndelijck die ſyne ſienlijcke cracht

gheheel en gantſch ſuyver , ende

claer heeft, dien ſal daer in noch

veel meerder volmaecktheden ont

decken , ende bemercken : want

dit beeldt is ſoo uytnemende, ende

daer in is ſoo veel te ſien, datter al

tydt meerder blyft te bemercken,

ende al-hoe-wel men veel uytne

mentheden achterhaelt , nochtans

daer reſteren noch veel meerder

wonderheden om te ſien, ende om

ſich te verheughen.

J. Op de ſelve maniere# wy

ſegghen, dat de zielen hun hebben

met Godt in deſe verlichtinghe, en

de overvormentheyt. Want al-hoe

wel dat et waer is, dat eene ziele

volghens haerwey nige, ofte meer

derbequamicheyt heeft konnen ge

raken tot deſe vereeninghe, noch

tans ſy en gheraken daer toe niet al

te-mael in eenen ghelijcken graet,

maer dit geſchiet volghens datGodt

die gratie aen ieder-een belieft te

geven. Want dit gheſchiet op de

ſelve maniere ghelijck de Salighe

Godt ghenieten inden hemel; eeni

ghe aenſchouwen hem op eene vol

maeckter maniere, andere ſoo vole

maecktelijck niet, nochtans ſy aena

ſchouwen Godt al-te-mael , ende

zijn al-te-mael tevreden, ende vol

daen , want ſy hebben hunne be

quamicheyt vervult volghens hun

ne meerdere, ofte mindere verdien

ſten. Hier uyt volght dat al-hoe

wel in dit teghenwoordich leven

ſommighe zielen ghevonden wor

den met ghelijcke ruſte, ende vrede

in haren ſtaet der volmaecktheydt ,

ende dat elck een in't beſonder vol

daen blyft, des-niet teghenſtaende

kan eene van die veel hoogher ver

heven zijn , als een andere in deſe

vereeninge,ende nochtans blyvenſe

al te-mael ghelijckelijck voldaen,

ende tevreden volghens hare ghe

ſtelteniſſe , ende kenniſſe, die ſy

van Godt hebben. Maer die ziele,

de welcke tot ſulck eene ſuyverheyt

niet en gheraeckt, ghelijck de vera

lichtinghen, ende de Goddelijcke

roepen ſchynen te verſoecken , die

en gheraeckt noeyt tot den waer

achtighen vrede , ende voldoenin

ghe, om dieſwille dat-ſe ſoodanige

ontblootentheyt ende ydelinghe in

hare crachten niet bekomen en

heeft, ghelijcker verſocht wort tot

eene ſuyvere, ende oprechte ver

eeninghe.
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HET VI. CAP ITTE L.

Waer in betoont wort , hoe dat de dry Goddelijcke deughdan

de dy Crachten der ziele tot de volmaecktheyt moeten ver

heffen, ende hoe dat die dry deughden die dry Crachten ont

ledighen, ende inde duyſterniſſen ſtellen. Tot dit propoo#

worden twee ghetuygheniſſen verclaert, deene van Iſaias,

d'andere vanden H. Lucas.

Hemerckt dat men nu de ma

niere, ofte middel moet gaen

## , ende beſchryven om de dry

rachten der ziele , te weten het

verſtant , de memorie , ende den

wille, in deſen geeſtelijcken Nacht

te leyden, den welcken is den mid

del om tot de Goddelijcke veree

# te gheraken,ſoo is't noodich

eerſt voor al in dit Capittel te be

toonen, hoe dat de dry Goddelijc

ke deughden ('tGheldove, Hope,

ende Liefde, door de welcke de

ziele haer vereenicht met Godt vol

hens hare Crachten) de ſelve ont

edinghe, ende duyſterheyt veroor

ſaken, elcke in hare Cracht, het Ge

loove, in't Verſtandt, de Hope inde

Memorie , ende de Liefde indén

Wille. Daer naer ſullen wy betoo

nen , hoe het Verſtant moet ver

voordert, ende volmaeckt worden

inde duyſterheyt des Gheloove, het

# der Memorie inde Hope,ende

hoe dat oock den Wille moet gaen

inde beroovinghe, ofte ontblootin

ghe van alle affectie, om tot Godt

te# gaen. Dat ghedaen zijn

de, ſal men claerlijck ſien,hoe noot

ſakelijck dat'et is, dat de ziele door

deſendonckeren Nacht gaen moet,

om deſen geeſtelijcken wegh ghe

ruſtelijck te moghé door wandelen,

ſteunende alleenelijck op deſe dry

Goddelijcke deughden, de welcke

haer van alle ſaken ydelen,ende ont

blooten, ende t'haerder opſicht in

de duyſterheyt ſtellen : want , ghe

lijck'ergheſeyt is, de ziele en wordt:

met Godt in dit leven niet veree

eenicht door het verſtaen, ſmaken,

verbeeldingen, ofte door eenighen

anderen ſin , maer alleenelijck door

hetGeloove naer het Verſtant, door

de Hope, de welcke men aende Me

morie kan toe-ſchryven ( alshoea

wel ſy haer plaetſe heeft inden Wil

le) voor ſoo veel als ſy eene ſekere

ontledinghe , ende vergetentheyt,

van alle verganckelijcke, ende ty

delijcke ſaken veroorſaeckt, de zie

le haer ſelven gheheel ende gantſch:

bewarende voor het opperſte goet,

het welck ſy is# , ende ver

wachtende. Eyndelijck door de

Liefde wort ſy metGodt vereenicht,

naerden wille, welcke dry deugh

den (ghelijck wy gheſeyt hebben)

veroorſaken eene ydelinghe, ende

ontblootentheyt in deſe Crachten.

Het Gheloove ontledicht, ende ver

duyſtert het Verſtant van alle#
D1116,
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niſſe. De Hope ydelt de Memorie

van eene gheheele beſittinghe van

alle ſaken. Ende de Liefde ydelt,

ende ontbloot den Wille van alle af

Hebr.

II. I.

Rom.8.

24.

fectie, ſmaeck , ende vreught van

al het ghene dat Godt niet en is :

want het Gheloove , ghelijck het

blyckt, houdt ons voor het ghene,

het welck 't Verſtant met ſyne redé,

ende naturelijck licht niet en kan

begrypen. Overſulcx den H. Pau

lus van het Gheloove ſprekende :

ſeght Dat'et is eene vaſticheyt der din

ghen die te hopen zijn.

Ende al-hoe-wel dat'et verſtandt

die met eene groote ſekerheyt,ende

vaſticheydt verwillicht, ende toe

ſtemt, ten zyn nochtans ſoodanige

ſaken niet, de welcke haer aen het

Verſtandt veropenbaren, anderſints

en ſoud'et geen Geloove meer we

ſen, het welck , al-hoe wel dat'et

Verſtandt ſeker maeckt, en maeckt

het daerom niet claer , maer duy

fier. Voor ſoo veel als aengaet de

Hope, daer en is geen twyffelaen »

oftſy ſtelt de Memorie oock inde

duyſterniſſen , ende naecktheyt in

alle ſaken, ſoo van dit teghenwoor

digh, als van't toe-komende leven:

want de Hope is altydt van ſaken

die men niet en beſit : want waer

het ſaken dat men die waren beſit

tende , ten ſoude nu geen Hope

meer weſen. Hierom ſeght den H.

Apoſtel Paulus : De Hope, dieghe

ſien wort, en is geene Hope : want dat

jemandt ſiet (dat is te ſegghen, het

ghene dat men# hoe kan hy dat

verhopen ? Soo dan deſe deught ver

oorſaeckt oock eeneydelinghesende

ontblootinghe, ghemerckt dat ſy

is van die ſaken , die men niet en

heeft, ende niet van die, de welcke

men isbeſittende

Niet minderydelt de Liefde den

Wille van alle gheſchapen ſaken,

mits ſy ons is##om Godt

boven alles te beminnen, het welck

niet weſen kan , tenzy dat men on

ſe affectie van alle ſchepſelen is af

treckende, ende die gheheel en

antſch op Godt alleen is ſtellende.

ierom heeft Chriſtus gheſeyt by

den H. Lucas : Die niet en verſaeckt

aen alle ſaken , die hy is beſittende

( met denWille) en kan mynen diſci

pel niet weſen. Ende alſoo ſtellen alle

deſe deughden de ziele inde#
heyt, ende naecktheyt van alle ſa

ken. Wy moeten hier eens overwe

# , ende oogh-merck nemen op

ie parabel , ofte ghelijckeniſſe, de

welcke Chriſtus ons heeft voor ghe

houden door den H. Lucas, van ee

nen ſekeren vriendt, die ghenoodt

ſaeckt was des midder-nacht op-te

ſtaen om dry brooden te gaen vra

ghen , welcke dry brooden deſe dry

deughden beteeckenen. Hy ſeght

dat hy die inden midder-nacht ghe

vraeght heeft , op dat wy ſouden

verſtaen, dat de ziele inde duyſter

heyt haerder crachten, haer ſelven

bereydé moet tot de volmaecktheyt

van deſe dry deughden, ende in de

# Nacht haer ſelven in die volma

Cn.

In't ſeſde Capittel vanden Pro

pheet Iſaias leſen wy oock, dat hy

aen beyde de zyden des Heeren ge

ſien heeft twee Seraphinen, ieder

een hebbende ſes vleugelé, de welc

ke met twee van die bedeckten hun

ne voeten, hier door te kennen ge

vende de verloocheninge, ende ver

nietinghe der affectien van onſé wil

lein# ſaken, ende dat om de lief

de Godts alleen. Met twee andere

vleugelen bedeckté ſy hun aenſicht,

Luc,14

33

Luc.1I

5.

w
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hier
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hier door te kennë gevende de duy

ſterheden des Verſtants voor Godt.

Met de twee andere vloghen ſy, om

ons te kennen te geven de vlieginge

des Hope tot die ſaken,die men niet

en beſit, welcke Hope verheven is

boven al het ghene, het welck men

buyten Godt beſitten kan.

ot deſe dry deughden dan moe

ten wy de dry crachten onſer zielen

in-leyden, onderrichtende 't Ver

ſtant met het Gheloove , ontbloo

tende de Memorie van alle beſittin

ghen, ende ontſtekende den Wille

met de liefde, die Crachten alſoo

ſtellende inde duyſterheyt, ende die

ontblootende van al het ghene, dat

aen deſe dry deughden niet gelijck

formich en is. Dit is deſen geeſte

lijcken Nacht, den welcken wy hier

boven ghenoemt hebben te weſen

eenen werckelijcken Nacht : want

de ziele doet van haren kant al dat

haer mogheliick is om daer in te

gaen. Endeghelijckerwys wy inden

Nacht der ſinnen de maniere ghege

ven hebben om onſe ſinnelijcke
crachten t'ontblooten van hare fin

nelijcke voorworpſelen, voor ſoo

veel als aengaet het ſinnelijck deel,

op dat de ziele alſoo uyt hare ſinne

lijcke palen ſoude gaen, ende treden'

inden middelwegh , te weten het

Gheloove; alſoo ſullen wy oock in

deſen geeſtelijcken Nacht, met de

ratie Godts, eene maniere voor

ellen , om de geeſtelijcke Crach

ten tºydelen, ende van al het ghene

dat Godt niet en is , te ſuyveren.

Wy ſullen leeren (ſeghick) hoe dat

# inde duyſterniſſen van deſe dry

eughden moeten blyven, de welé

ke zijn eenen middel, en de berey

dingeom de ziele met Godt te ver

eenighen : ende in deſen middel,

die wyghegeven hebben, wort alle

gheruſticheyt ghevonden, ſoorte

ghen alle liften en laghen des duy

vels, als oock teghen d'arghliſtic

heyt deseyghen liefde, ende teghen

al het ghene daer uyt is voorts-ko

mende, de welckegheewoon is ſeer

liftelijck ende ſubtylyck te bedrie

ghen, ende de geeſtelijcke Perſoo

nen in hunnen geeſtelijcken voort

ganck te beletten, om dieſwille dat

ſy hunſelven niet en weten t'ont

hechten, ende tºontblooten, hun

ſelven beſtierende naer deſe dry

deughden, ende alſoo en gheraken

ſe noeyt tot het waerachtich mergh,

ende ſuyverheydt van't geeſtelijck

goet, noch engaen door eenen ſoo

rechten, ende corten wegh , ghe

lijck ſy ſouden konnen doen. Maer

hier ſtaet te bemercken, dat ick nu

beſonderlijck ſpreke met die , de

welcke den wegh der beſchouwinge

hebben beginnen inste-gaen : want

met de beginnende moet met van

deſe ſaké een weynich breeder han

delen, het welckſal weſen , als wy

van hunne eyghendommen ſullen

ſpreken.



66 Tweden Boeck van den Op-ganck
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Waer in verclaert wort, hoe nauwe dat den wegh is, die toe

Y

h

het leven is in-leydende , ende hoe vry, ende ontledicht

dat-ſe moeten weſen, die deſen wegh willen in gaen. Hier

Tyſort oock ghehandelt 7/4/7 d'ontblootinghe der Verſtants.

M te handelen vande ontbloot

tentheyt, ende ſuyverheyt van

de dry Crachté der ziele,ſoo wirt'er

VOOrWaer eene meerdere weten

ſchap, en de eenen hoogh-verheve

renden geeſt verſocht, als den ghe

nen, die ick in my ben ghevoelen

de, op dat ickaen alle geeſtelijcke

perſoonen ſoude moghen betoonen,

ende te kennen geven, hoe enghe

dat is deſen wegh, den welcken on

ſen Salighmaker gheſeyt heeft te

leyden tot het leven, op dat ſy,door

deſe waerheyt overwonnen zijnde ,

ſoo grootelijckx niet en ſouden ver

wondert weſen over deſeydelinghe,

ende naecktheydt , waer in wy de

Crachten onſer ziele in deſen Nacht

moeten laten- Tot welcken eynde

moet men met aendachticheyt de

woorden van onſen Salighmaker

overweghen, die hy by ſijnen H. E

vangeliſt Mattheus heeft uyt-ghe

ſproken, de welcke wy nu ſullé uyt

legghen , ende toe-eyghenen aen

deſen donckeren Nacht , ende aen

deſen verhevé wegh der volmaeckt

heyt , te weten : Hoe enghe is de

poorte, ende hoe nauwe is den wegh,

die tot het leven leyt, daer ſijnder lut

tel die hem vinden ! Hier ſtaet groo

telijcx te bemercken, ende rypelijck

t'overweghen dat woordeken Hoe :

want 'tis al even eens, al oft hy had

de willen ſegghen : Inder waerheyt

hy is ſeer enghe ende nauwe , jae

veel engher als men wel meynt.

Hier ſtaet daer-en-bové te bemerc

ken, dat hy eerſt voor al gheſeydt.

heeft, dat de poorte ſeer enghe is,hier

door ons te kennen gevende, dat de

ziele, om door deſe poorte van on

ſen Salighmaker Jeſus Chriſtus in te

moghen gaen, de welcke is het be

ginſel van deſen wegh , haer ſelven

eerſt moeten benauwen, ende haren

wille van alle ſinnelijcke, ende tyde

lijcke ſaken , ter liefde Chriſti al

leen , ontblooten, ende vervrem

den, welcke ontblootinghe aengaet

den Nacht der ſinnen, daer wy nu

van gheſproken hebben. Ende hy

voeght'er ſtracx by dat den wegh -

nauwe is , te weten den wegh der,

volmaecktheyt, op dat hy ons gron

delijck ſoudeinadrucké,dat men,om

den wegh der volmaecktheyt aen

te-vatten, niet alleenelijck en moet

in-gaen door de enghe poorte, ver

loochenende, ende ſich ontledigen

de van al het ghene,datet ſinnelijck

deel aengaet; maer men moet ſich

oock ont-eyghenen,ſy ſelven benau

wende, ende ſuyverlijck ontlaſtende

van al het ghene dat aengaet het

edelſte deel desgeeſt. Overſulckx

het ghene hy vande enghe poorte

gheſeyt heeft, dat konnen wy toe
- eyghe
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eyghenen aen het ſinnelijck deel des

menſche, ende het ghene hygeſeyt

heeft vanden nauwen wegh , dat

konnen wy verſtaen van het geeſte

Hijck, ofte redelijck deel. Ende het

ghene hyſeght, datter weynige zijn,

die deſen wegh vinden , men moet

hier van d'oorſake bemercken, de

welcke is, om datter weynighe ge

vonden worden, die deſe uytterſte

ontblootentheyt, ende naecktheyt

desgeeſt weten, en willen in-gaen.

Want deſen enghen voet-wegh van

dien verhevenbergh der volmaeckt

heyt, omdat hy noodtſakelijck om

hoogh gaet ,,ende ſeer nauwe is,

vereyſchtſoodanighe op-gaenders,

die niet gheladen en zijn met eenige

ſaken, de welcke hun nederwaerts

houden, noch oock eenighe beletſe

len hebben, de welcke hun weder

houden van opwaerts te klimmen,

maer moeten gheheel, ende gantſch

onthecht,# ontbloot zijn. En

de gemerckt dat dit eene geeſtelijc

ke coop-handelinghe is , waer in

Godt alleenelijckgheſocht, ende be

komen wort, ſoo is't Godt oock al

leen, die men moet ſoecken, ende

trachten te bekomen.

Waer uyt men nu claerlijck kan

bemercken, dat de ziele niet allee

nelijck van alle ſaken, nopende de

ſchepſelen, moet ontledicht zijn,

maer ſy moet oock, van al'et ghene

den geeſt aengaet,ont-eyghentiende

vernieticht gaen. Waerom onſen

Salighmaker ons onderrichtende ,

endeghelijck in deſen wegh in-ley

dende, heeft deſe ſoo wonderlijcke

leeringhe by ſijnen H. Evangeliſt

Marcus uyt gheſproken , ſoo veel

minder vande geeſtelijcke zielen bea

oefent ( is't dat ick'et derve ſeg

ghen) hoeſyas haar meerder noot

ſakelijck is, ende profytich, welcke

leeringhe, ghemerckt ſy oock noo

dich, ende dienſtich is tot ons voor

nemen, ſooſalick die hier voor

ſtellen, ende in haren waerachtigen

ende geeſtelijcken ſin uyt-legghen.

Hy# dan alſoo : Is't datjemane

my volghen wilt, dat hy ſy ſelven ver

loochene, ende ſijn Cruys op-neme, en

de my volghe. Want ſoo wie ſyne ziele

wilt bewaren, die ſalſe verlieſen;maer

oo wie ſyne 3iele verlieſt om mynen

tiville, dien Jalſe behouden. O wie

ſoude met woordé hier weerdelijck

konnen uyt-drucken, oft wie ſouder

bequaem konnen gevonden worden

om te oefenen, ende te ſmaken het

ghene, herwelck in deſe ſoo hoogh

verheve leeringhe beſloten light, de

welcke onſen Salighmaker ons hier

is gevende, van ons ſelven te ver

loochenen aen ons eyghenſelven,op

dat de geeſtelijcke perſoonenſouden

ſien, ende bemercken , hoe ver

ſcheydé dat de maniereis, de welc

ke ſy moeten houden in deſen wegh

van die , de welcke veele onder hun

meynen de beſte te weſen, hun la

tende voor-ſtaen, dat elcke manie

re van vertreckinghe, ende verbe

teringhe der ſaken ghenoeghſaem

is ! Sommighe geeſtelijcke perſoo

men houden hun tevreden, meynen

de dat 'et ghenoeghſaem is , dat ſy

hun ſelven eenichſintsinde deughdé

oeffenen, de welcke oock hun ſelven

gheduricht met het Ghebedt, ende

met verſtervinghen onderhouden ;

maer ſy en gheraken noeyt tot die

naecktheyt, aermoede, verlooche

ninghe, ofte geeſtelijcke ſuyverheyt

(want dit beteeckent al het ſelven )

de welcke onſen Salighmaker ons

hier is radende : de reden hier van

is deſe, om dieſwille dat ſy hun na

- I 2 - EWIJG
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ture noch voeden, ende bekleeden

met vertrooſtinghen, liever dan dat

ſy die van alle geeſtelijcke ſmaken

om de liefde Godt ſouden ontbloo

ten, ende verloochenen: want ſy

meynen dat er ghenoeghſaem is dat

ſy hun nature verloochenen in we

reltſche ſaken, ende dat er niet

noodich en is, die te verloochenen,

ende te ſuyveren van allen geeſte

lijcken eyghendom. Hier uyt ſoo

volght, dat ſoohaeſt als deſe zielen

eenigh Cruys ontmoeté [het welck

nietanders en is, als eene vernie;

ringhe van alle ſoeticheyt in Godt 1

# vallen in eene dorricheyt, on

ſmakelijckheyt, verlatinghe, ende

quellinghe Ihet welckis een louter

geeſtelijckCruys,endedenaecktheyt

vanden aermen geeft Chriſti] ſoo
ſchroomen ſy daervan# Van

de doodt ſelver: want# en ſoecken

maer ſoeticheden, ſmakelijcke mer

de deelinghen, ende eene ſekere

voldoeninghe in Godt, het welck

# eene verloocheningeſijns

# s, ofte geeſtelijcke naecktheydt

enoemt magh worden, maereer

er eene geeſtelijcke gulſicheydt.

Waer door ſy worden, op eenegee

ſtelijcke maniere gheſproken, vy

-anden van het Gruys Chriſti: want

#nen waerachtighen geeſt ſoeckt

liever dat onſmakelijck is in Godt,
dan het# dat ſmakelijck is :

ende hyſal ſich liever pooghen om

Lelyden, als om vertrooſtinghe te

ſoecken: lieverom alle goet te der

even om Godt, als om dat te beſt

ten : liever tot dorricheden ende

queilinghen, als tot ſoete, ende

geeſtelijcke mede-deelingen: want

hy weetſeer wel, dat dit Chriſtum

iswaerachtelijcknaer-volghen,en

defyſelyen verloochenen, maoran

-

ders te doen, is ſy ſelven in Godt

ſoecken , het wèlck aende liefde

grootelijckx is teghen-ſtrydende :

want ſy ſelven in Godt ſoecken, is

niet andersals welluſticheden, ende

ſoetichedé in Godt te ſoecken,maer

Godt in ſy ſelven te ſoecken, en is

niet alleenelijck van alles willen be

rooft te weſéterliefde Godts, maer

9ockde genegentheyt ze willenheb

ben,om ter liefde chriſti te verkie

ſen, ende te wenſchen al het ghene

d'aldermeeſt onſmakelijck is, 't zy

dat'et van Godt comt, 'tzy vanden

Werelt, ende dit is de waerachtige
liefde Godts.

O! wie ſal weerdelijck konnen

achtervolghen, hoeverre Godt wilt

dat deſe verloocheninghe groeye !

voorwaer ſy moet weſen ghelijck
CCne# , naturelijcke, ende

geeſtelijcke doodt, ende vernietin

ghe in alle ſaken, in de achtinghe

vanden wille, in welcke doodt al

enſen winſt, ende profyt ghevon
den wort. Dit is het# onſen

Salighmaker hier heeft willen te

kennen geven, als hyſeght: Die ſy- 3foan.

neziele wilt behouden, ſal die verlic- 12. 25.

en dat is te ſegghen die iet wilt

beſitten, ofte voor ſy ſelven ſoec

ken, dien ſal dat verlieſen : Ende

dieſyne ziele voormy ſal verloren heb

ben, dien ſal die winnen: dat is, den

ghenen, die ter liefde Chriſti alle

ſaken ſal verloochent hebben, de

walcke ſynen wille kan wenſchen,

endeſmaken,# het ghe

me meerderghelijckformich ſchynt

aen het Cruyce [ het welck onſen

Salighmaker by ſijnen H. Evangeliſt

Joannes noemt Syne Riele haeten

dien ſalſe winnen. Het ſelven heeft

ſyne Goddelijcke Majeſteyt oock

aen die twee Diſcipelen gheleert,de

- welcke
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welcke aen ſyne rechter, ende ſlinc

.ker handt verſochten te ſitten, als

wanneer hy (af gheſneden hebben

de dendraet der eere, ende glorie

ierighe vraghe)den bitteren kelck,

# welcken hem bereydt ſtondt te

drincken , aen hun heeft voor-ghe

houden, als eene ſake veel koſtelijc

ker, uytnemender, ende gheruſti

gher in dit teghenwoordich leven »

als de blyſchap, ende vreughdelijc

ke voldoeninghe, die ſy vraeghden.

Deſen kelck en is niet anders, als

te ſterven aen ſijn eyghen nature, die

ontblootende, op datſe door deſen

enghen weghſoude moghen gaen,

# die beroovende van al'et#

ne haer eenichſints ſoude moghen

aengaen naer den ſin (ghelijck wy

heſeyt hebben) ende oock van al

et# haerſoude moghen aen

# naer den geeſt [ghelijck# Illl

ullen ſegghen) te weten van hare

kenniſſe, ghenietinghe, ende ſin,

ſoo dat ſy niet alleenelijck berooft,

ende ont-eyghent en blyve in't een,

ende in't ander, maer dat ſy oock

in het ghene den geeſt aengaet niet

belemmert, ende verwert en bly

ve om te gaen door deſen enghen

wegh , ghemerckt Ighelijckonſen

Salighmaker ſeght]# niet an

ders en gedooght als de verlooche

ninghe, ende het Cruys, het welck

den ſtock is , waer op men ſteunen

moet, het welck oock deſen wegh

- # verſoet, ende verlicht.

ierom heeft onſen Heere by ſyné

Matth. Evangeliſt Mattheus geſeyt: Mijn

1 39 jock is ſoet. ende mynen is licht,

welcken laſt het Cruys is. Want is't

* dat den menſch ſich vaſtelijck voor

ſtelt van ſy ſelven t'onderwerpen »

ende dit Cruys te draghen [ het

welck niet anders en is, als een vaſt

voornemen, ende beſluyt van quel

linghen, ende aerbeyt in alle ſaken

ter liefde Godts te willen vinden,

ende te lyden J hy ſal daer in eene

groote verlichtinghe , ende over

vloedighe ſoeticheyt vinden, om

deſen wegh met groote vlyticheydt

te moghen door wandelen, alſoo

van alles ontbloot zijnde, ende niet

te willen beſitten. Maer is't dat hy

iet met eyghendom ſoeckt te beſit

ten, 'tzy datet van Godt comt,'tzy

van eenighe andere ſaken, ſoo en is

# niet meer ontbloot,noch ont-ey

ghent, noch en heeft ſy ſelven in

alles niet verloochent, ende over

ſulckx en ſal hy deſen enghen wegh

niet konné in-gaen, noch door dien

op-klimmen.

Ick ſoude alle geeſtelijcke per

ſoonen wel willen wys-maken, hoe

dat deſen# tot Godt geenſints

en beſtaet inde#

der Meditatien, bemerckinghen,

noch in manieren, noch inden

ſmaeck (al-hoe-wel dat dit voor de

beginnende noodtſakelijck is]maer

in eene noodtſakelijcke ſake alleen,

de welcke is, dat ſy hun neerſtelijck

ſouden weten te verloochenen ſoo

naer't uytwendich , ' als naer't in

wendich, hun begevende om voor

Chriſto te lyden, ende in alles hun

ſelven vernietigende. Want is't dat

ſy hun ſelven hier in getrouwelijck

ſullen gheoefent hebben, en ſullen

niet alleenelijck deſe# daer

wy nu van geſproken hebben, maer

oock veel meer andere hier ghe

ſchieden , en ghevonden worden.

Ende is't by-aldien dat men in defe

oefeninghe der verloocheninghe.

comt t'ontbreken ( de welcke is

## begryp , ##
ronck van alle deughden) allep Vana ug andere:
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3foan.

I4. 6.

3foan.

JIO. 9.

Matth.

9, 2O,

andere manieren van doen en zijn

niet anders, als te gaen door de

tacxkens ſonder eenich profyt, den

wortel daer latende, al-hoe-wel dat

ſoodanighe zielen ſeer hooghe be

merckinghen , ende mede deylin

ghen hebben. Want den waerach

tighen voort-ganck in't geeſtelijck

leven en wort niet ghevonden, ten

zy inde naervolginghe Chriſti, die

den Wegh de Wa rheyt , ende 'tleven

is, ende niemandt en comt tot den Va

der ten gy door hem. Ende op een

ander plaetſe ſeght hy oock Ick ben

de deure, ſoo wie door my in-gaet,dien

ſal behouden worden. Hierom en

ſoud' ick die geeſten geenſints goet

achten, die door ſoeticheden , ende

ghemack tot Godt ſoecken te gaen »

ende daer-en-tuſſchen weygeren

Chriſtum naer-te-volghen, Ende

hemerckt ick gheſeyt hebbe dat

hriſtus den wegh is, ende dat de

ſen wegh niet anders en is, als te

ſterven aen onſe nature, ſoo naer't

ſinnelijck,als naer't geeſtelijck deel,

ſoo ſoud ick gerne te kennen ge

ven, hoe dit naer't exempel Chri

ſti moet gheſchieden : want hy is

ons voorbeelt , ende licht. Voor

ſoo veel dan als aengaet het eerſte,

te weten het ſinnelijck deel, 't is

claer ende ſeker, dat Chriſtus, ghe

durende den geheelen tydt van fijn

H. Leven, daer aen gheſtorven ge

weeſt is geeſtelijcker wyſe, ende na

turelijck in ſyne bittere doodt, ge

lijck hyſelver gheſeyt heeft ##
leefden : Den Sone des menſche en

heeft niet, daer hy fijn hooft# neder

legghen magh , veel minder heeft hy

dat ghehadt, als hy ſtierf.

Voor ſoo veel als aengaet het

tweede, ende 't geeſtelijck deel ,

't is niet dan te claer, dat Chriſtus
ke

hem ſprekende , gheſeyt :

in't uytterſte van ſijn leven verlatë,

ende# vernieticht in ſyne

ziele gheweeſt is : want ſijnen He

melſchen Vader heeft hem ghela

ten , ſonder eenighen trooſt te ge

ven, in d'uytterſte dorricheyt , de

welcke hem oock, aen't Cruys han

gende, heeft doen roepen : Mynen

Godt , Mynen Godt , waerom hebdy

my verlaten ? Welcke verlatentheyt

d'aldergrootſte gheweeſt is, die hy

oeyt in fijn leven in't ſinnelijck deel

gheleden heeft : overſulcx heeft hy

doen het aldergrootſte werck ghe

daen , hoedanich hy , ghedurende

ſijn leven, noch door mirakelen,

noch door andere wonderheden ,

noeyt heeft uyt-gewerckt,het welck

gheweeſt is de verſoeninghe van het

menſchelijck gheſlachte met Godt

door de gracie, het welck op dien

ooghenblickgheſchiet is,indé welc

ken onſen Heere in alles d'alder

meeſt vernieticht is gheweeſt , te

weten in d'achtinghe,ende meynin

ghe der menſchen : want als ſy hem

aen dat ſchandelijck Cruysſaghen

ſterven, ſy lachten hem liever uyt,

als van hem eenich werck te maké.

Herſelve is hem naer de nature ge

ſchiet, om dieſwille dat hy , ſter

vende, op eene ſekere maniere ſy

ſelven ghelijck vernietichde. Daer

en-boven hy wiert oock vernieticht

ten opſicht vande beſcherminghe,

ende vertrooſtinghe des Vaders :

want op dientyt is hy van hem ver

laten# »

vernieticht zijnde, ſuyverlijck, en

de naer den evſch der rechtveerdic

heytaende ſchult voldoen ſoude,en

de den menſch alſoo met Godt vert

eenighen. Hierom heeft David, van

Ick ben

tot niet ghebrocht gheweeſt, ende ick
€72

op dat hy, alſoo .

Matth,

27- 46e
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en heb'et niet gheweten. Op dat eenen

oprechten geeſtelijcken menſch hier

- uyt verſtaenſoude hetMyſterie van

de Poorte, ende vanden Wegh Chri

ſti, om de vereeninghe met Godt te

moghen bekomen , ende op dat hy

foude weten, hoe dat hy ſich meer

der omGodt ſal vernieticht hebben,

naer deſe twee deelen, te weten het

ſinnelijck, ende het geeſtelijck deel,

hoe hy met Godt innichlijcker ſal

vereenicht worden, ende alſoo een

beter werck uyt-wercken, ende als

hy dien gheluckighen ſtaet der ver

nietinghe ſal bekomen hebben (het

welck weſen ſal, als hy tot eene al

derdiepſte oodtmoedicheyt ſal ghe

komen zijn) als dan ſal die langh

ghewenſte vereeninghe vande ziele

met Godt gheſchieden, de welcke

is dien aldergrootſten, ende alder

hoogh=verhevenſten ſtaet, tot den

welcken men in dit leven kan ghe

raken. Overſulckx deſe volmaeckt

heyt en beſtaet dan niet in vermake

lijckheden, ſmaken, ende in geeſte

Jijcke ghevoelijckheden , maer in

eene ſekere levende doodt des

Cruyce, te weten in eene ſinnelijc

ke, ende geeſtelijcke, inwendighe,

ende uytwendighedoodt.

Ick en wille de ſake hier niet bree

der meer verhandelen , al-hoe-wel

dat ick vanden anderen kant in deſe

verhandelinghe ſoo cort niet en ſou

de gerne weſen , bemerckende dat

onſen Salighmaker Jeſus Chriſtus

ſoo luttel ghekent is van die , de

welcke hun ſelvé ſijne vriendé ach

ten te weſen : want men ſiet dat ſy

hunnen eyghen trooſt, ende ſmaeck

in hem ſoecken, hun ſelven te ſeer

beminnende, ende niet fijn Cruys,

ende bitterheden, om eenige liefde

*-* *

die ſy hem draghen. Ick ſpreke van

die, de welcke ghelijck ickgheſeyt

hebbe , hun achten, ende voor ſyne

vrienden houden : want ſoo veel als

aengaet die menſchen, de welcke

ſeer verre van hem vervremt zijn,

al-hoe-wel dat ſy zijn van groote ge

leertheyt ende tydelijcke macht,en

de van alle de reſte , de welcke in

deſe werelt leven,verſlondé in hun

ne# , van ſoodanighe

menſché magh men inder waerheyt

ſegghen, dat ſy onſen Salighmaker

Jeſus Chriſtus niet en kennen,welc

kers eynde , hoe goet dat et oock

ſoude moghen zijn, ſal niet tegen

ſtaende bitter ghenoegh zijn : van

ſoodanighe ( ſegh'ick] en doet men

hier geen vermaen, maer dit ſal ona

getwyffelt inden uytterſten dagh des,

Oordeels gheſchieden. Want het

quam hun beſonderlijck toe te lee

ren, ende dit woordt Godts te ver

kondighen, als zijnde perſoonen,die

Godt als een wit , ende exempel aen

alle andere menſchen voor-gheſtelt

heeft, om hunne gheleertheyt,ende

weerdicheyt. Maerlaet ons nu eens

ſpreken met het verſtant van een

eeſtelijck Man, principalijck van

en# , aen wie Godt de gracie

ghedaen heeft van hem te ſtellen in

den ſtaet der contemplatie, ofte be

ſchouwinghe : want, ghelijck ick

# hebbe , met ſoodanighen

oeck ick nu te handelen ,ende laet

ons eens leeren, hoe dat hy ſich tot

Godt door't Gheloove moet beſtie

ren , ende ſy ſelven van contrarie,

ſaken ſuyveren , ſich begevende om.

te gaen door deſen enghen Wegh,

vande duyſtere comtemplatie, of

te beſchouwinghe.

HET: -
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HET VIII. CAPITTE L.

Waer in in't ghemeyn verhandelt, ende betoont wort, hoe dat

geen ſchepſel, noch geene kenniſſe, de welcke in 's men

ſchen verſtant vallen kan, den maeſten middel tot de God

delijcke vereeninghe weſen kan.

E Er dat "g vandeneyghen, ende

vanden bequaemſten middel,

om tot de Goddelijcke vereeninghe

te gheraken, die het Gheloove is,

## handelen, ſoo dunckt my oor

oorlijck te weſen , dat men eerſt

voor al gaet betoonen, hoe datter

niet, dat gheſchapen is, oock door

de ghepeyſen verſiert , aen 's men

ſchen verſtant dienſtich kan weſen,

als eenen eyghen middel , om ſich

met Godt te vereenighen : ende

hoe dat, al'et ghene'tverſtant door

't ghepeys kan achterhalen, is't dat

et daer aen wilt kleven , hem eer

der dienen ſal voor een beletſel, als

voor eenen middel. Soo dan ſullen

wy deſe ſake in dit teghenwoordich

Capittel in't ghemeyn gaen betoo

nen; maer daer naer ſullen wy daer

van in't beſonderhandelen, als wy

ſullen ſpreken van alle ſoorten van

kenniſſen, de welcke het verſtant ,

'tzy door den inwendighé,'tzy door

den uytwendighen ſin ſoude moghé

achterhalen , ende ontfanghen :

daer-en-boven ſullen wy de ſchadé,

ende onghevallen ontdecken, de

welcke in't verſtant door den mid

del van deſe kenniſle konnen vallen,

die't beletten, dat'et niet en voor

dert in deſen wegh door den eygen

middel , die het Gheloove is.

Men moet dan weten volgens de

leeringhe der Philoſophen, dat alle

middelen gheproportionneert, ofte

# moeten zijn aen

et eynde , daer mede hebbende

eenighe over-een-kominghe, ofte

ghelijckeniſſe, ſoodanighe te we

ten , die ghenoeghſaem is om tot

het eynde te gheraken, dat men

ſich voorwendt. By exempel , den

ghenen die naer eene ſtadt gaet ,

moet noodtſakelijck dien wegh

aenvatten, den welcken den mid

del is om daer toe te gheraken. Deſ

ghelijckx , op dat 'et vier verſaemte

ende vereenicht worde met het

houdt, ſoo moet noodtſakelijck de

hitte, die den middel is van deſe

vereeninghe , het houdt met ſoo

veel graden van hitte bereyden, tot

dat et eene aldergrootſte ghelijcke

niſſe, ende proportie is hebbende

met het vier. Waer uyt volght,dat

waer het ſaken iemandt het houdt

wilde bereyden door een en anderé

middel, als door den eyghen, die

de hitte is, by exempel ſich willen

de dienen vande locht, van't water,

oft van d'aerde, 't ſoude onmoghe

lijckweſen, dat et houdt met het

vier op deſe maniere ſoude konnen

vereenicht wordé. Alſoo dan oock,

op dat'et verſtant ſich metGodt ver

eenighe in dit leven, voor ſoo veel

als't gheſchieden kan, ſoom:
CIA
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dien middel noodtſakelijckaen-wat- de ſuyverheyt des Gheloove. Want

ten, die dat met Godt kan vereeni- wat Godt ſalder ſoo groot#
## ende met hem de maeſteghe- den worden ? dat is, wat eyliger

jckeniſſe heeft.
- - ſoo hoogh in glorie verheven, ende

Maer hier ſtaet aen dachtelijck te wat Engel, in ſyne nature ſoover

bemercken , datter onder alle de heven, ſalſoo groot zijn, dat hy ſal

ſchepſelen, 'tzy geeſtelijcke, 'tzy eenenghelijckmatighen, endeghe

lichaemelijcke , geen ghevonden noeghſamen wegh konné weſen om

wort, het welck met Godt op het tot n, te komen ? ende den ſelven

aldernaeſten vereenicht, oft met Propheet ſprekende vande Hemel

ſijn weſen eenighe ghelijckeniſſe ſche, ende aertſche ſaken te ſamen,

heeft. Want al-hoe-wel dat'et waer ſeght : Want den Heere is hooghe,en

is, en de ſeker , dat ſy al-te-mael de hy aenſiet de medere ſaken, endedie

Ighelijck de Godts-gheleerden ſeg- hooghe kent hy van verre. Al oft#
then1 een ſeker opſicht, ende toe- wilde# : ghmerckt datG

eeringhe tot Godt hebben 3 en de in fijn Weſen ſoo verheven is, hy

eené ſchijn van ſijn Goddelijck We- ſiet dat d'aertſche ſakenſeer ſlecht,

ſen, de ſommighe meer, andere ende verworpen zijn naer hun we

min, naer haer meerder, ofte min- ſen , vergheleken met ſijn hoogh

der volmaecktheyt, des niet tegen- verheven Goddelijck Weſen: ende

ſtaendeſoo en wort'er tuſſchen die, de verheve ſaken, de welcke zijn de

ende Godt geen opſicht, oftewe- hemelſche ſchepſelen, die ſiet h!

ſentlijcke# gevonden: ſeer verre verſcheyden van fijnGod

integhen eldaer is een oneynde- delijck Weſen. Waer uyt nu blyckt

lijck verſchil tuſſchen die, ende het dat geen ſchepſel eenen bequamen

Goddelijck Weſen , ende hierom middel kan weſen, om tot Godt

is't onmoghelijck, dat'et verſtandt volmaecktelijck te gheraken.

ſich volkomentlijck met Godt kan , Alſoo moet men oock rede-kave
vereenighen door den middel der len van al het# , dat d'imagina

ſchepſelen , 'tzy hemelſche , oft tie ofteinbee dende cracht verbeel

aertſche, om dieſwille datter geene den, ende 'tverſtandt in dit leven

proportie, ofte ghelijck-maticheyt bevatten kan ; de welcke geenen

derghelijckeniſſe tuſſchen hun ghes naeſten middelen zijn, noch konné

# wordt. Overſulcx David weſen, om deſe Goddelijcke ver

van de hemelſche geeſten ſprekende eeninghe te bekomen. Want is't

Pf,8 ſeght aldus : Heere, daer en is uws - dat wy ſpreken, vande naturelijcke

# 3 'gelijckx niet in de Goden, noemende kenniſſe, het verſtandt en kan in
d'Engelen, ende de ſalighe Geeſten, geender manieren iet bevatten, ten

Goden. Ende in eené anderen Pſalm zy eenighedinghen, de welckebe

ſeghthyoock : Godt, in den Heyli- grepen zijn onder de gedaenten en
Pſ. 76, gbenir uwen wegh, wie iſ er ſoo groo- de beelden der ſaken, die door d

14, ten Godt ,# onſen Godt 4 Al lichaemelijcke eſinnen ontfanghe

oft hy hadde willen ſegghen, den worden, de welcke, ghelijck w
wegh om tot u tekomen, o Heere, nu gheſeyt hebben, niet dienſtic

e

n

#

tot,

is eenen Heylighen wegh, te weten en"gweſen voor eenen middel

Pſ: 1.

7.
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Exod.

33. 1o.

goan.

1. 18.

I. Cor.

2. . 9.

Iſa.64.

4rs

tot deſe vereeninglie, noch eenige

naturelijcke verſtandeniſſe en kan

hier toe dock niet dienſtich weten.

Maer is't dat wy willen ſpreken

vande boven-naturelijcke verſtan

deniſſe,voor ſoo veel als ſy vermach

in dit leven, ſoo en heeft het ver

ſtant geene berevdinghe, noch be

quamicheyt, beſloten zijnde in dit

cattyvich lichaem , om eene clare

kenniſle van Godt t'ontfanghen.

Want deſe kenniſſe en is niet te be

komen in deſen teghenwoordighen

ftaet, oft men moet eerſt voor al

ſterven , oft men moet die derven.

Hierom heeft Godt tot Moyſes ge

ſeyt : Geenen menſch en ſal my ſien,

ſoo langh als hy in dit leven ſal weſen.

Om welcke reden heeft den H. Jo

annes gheſeyt : Niemant heeft Godt

oeyt gheſien. Ende den H. Paulus en

Iſaias : d'Ooghe en heeft niet gheſien,

noch d'oore ghehoort , noch in 's men

ſchen herte is op-ghekomen. Dit is de

reden waerom dat Moyſes dé bran

denden Braem-boſch niet en heeft

derven aenſchouwen, alwaer Godt

teghenwoordich was, wel wetende

dat hy met fijn verſtandt Godt geen

ſints konde aenſchouwen, ghelijck

het behoorelijck was, al-hoe-wel

dat dit oock voorts quam uyt eene

alder-hooghſte eerbiedinghe, die

hy Godt was draghende. Van onſë

Alder-heylighſten Vader,ende Pro2

pheet Elias leſen wys dat hy, zijn

de op den Bergh Horeb , fijn aen

ſicht bedeckt heeft inde tegenwoor

dicheyt van Godt, hier door te ken

- nen gevende, dat hy ſijn verſtandt

verblint heeft, ſijn ooghen niet der

vende op-ſlaen , als zijnde een in

ſtrument ſoo verworpen, om ſoo

verheve ſake t'aenſchouwen opent

Rijck kennende, dat al het ghene hy
- - * *

ſoude bemerckt, ende in't beſon

der verſtaen hebben, aen Godtſeer

onghelijck , ende verſcheyden ſou

de gheweeſt hebben. Hier uyt ſoo

blijckt dan claerlijck, datter geene

kenniſle, noch begrypinghe in dit

teghenwoordich leven ghevonden

wort, de welcke kan dienen voor

eenen naelté middel tot die hoogh

verheve vereeninge der liefde met

Godt. Want al het ghene dat et

Verſtant bevatten, den Wille ſma

ken, ende d'Imaginatie, ofte in

beeldende cracht vertooghen kan ,

is ſeer onbequaem, ende orghelijck

aen Godt, ghelijck nu gheſeydt is ::

het welck den Propheet Iſaiasſeer

wonderlijck heeft te verſtaen ghe -

geven, ſegghende: Wien hebdj dan

Godt ghelijck ghemaeckt ? of wat

beeldt juldy hem ſtellen ? Heeft den

beeldt-ſnyder dat gheſneden beeldt ghe-,

maeckt ? oft heeft dengoudt-ſmit met

goudt dat ghefigureert ?ende met ſilve

re Platen den Jilver-ſnit ? Door den

Smit wort hier verſtaen het ver

ſtant , wiens eyghen officie', ofte

ampt is, verſtanden iſſum uyt-tc

vormen, ende die t'ontblooten van

d'yſerachticheyt der ghedaenten,

ende verbeeldinghen. Door den

goudt-ſmit wort den wille verſtaen,

den welcken met eene bequamica

heyt begaeft is om ontfanghbaer te

weſen van die formen, ende ghe

daenten der vernoegingen,de welc

ke het goudt der liefde, waer mede

hy bemint, heeft voorts ghebrocht,

Door den ſilver-ſmit, den welcken

hyſeght niet te konnen Godt na te

maken in filvere platen, wordt ver

ſtaen de memorie te ſamen met haa

re by-ghevoeghde imaginerende

cracht, welckers kenniſſen , ende

verbeeldeniſſen, de welckeſy kon

IACTA
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:

Baruch Baruch is ſprekende :

3, 23. wysheyt en hebben ſy niet gheweten,

nen na-maken , ende vormelijck

uyt-wercken, kan men eygentlijck

noemen ghelijck te weſen aende ſil

vere platen, het welck al 't ſelven

is, al oft hy gheſeyt hadde : noch

het verſtandt, door ſyne diep-gron

dighe ver-ſiende redenen, ſal eeni

he ſaken konnen voorts brenghen,

ie met Godt ſouden konnen over

een komen in ghelijckformicheyt,

noch den wille ſal konnen ſmaken

eenighe verheuginghe, ofteſoetic

heyt, de welckeghelijck ſchynt te

weſen aen die, de welcke Godt is,

noch de Memorie ſal aen de ver

beeldende cracht eenighekeniſſen,

ende beelden konnen in-voeren, de

welcke Godt (ghelijck hy in ſy ſel

ven is) ſouden konnen uyt drucken.

Waer uyt nu claerlijc#
geene van deſe kenniſſen het ver

itant eyghentlijck tot Godt kan be

ſtieren, jae om daer toe te geraken »

ſoo moet'et eerder gaen ſonder iet

te willen verſtaen, als iet te willen

verſtaen, liever ſy ſelven verblin

dende, ende inde duyſterniſſen ſtel

lende, als ſijn ooghen openende ,

tot deſe Goddelijckeſtrale te willen

naerderen. Hierom is't dat de con

templatie, ofte beſchouwinge,door

de welcke ons verſtandt van Godt

verlicht wordt, ghenoemt wordt

Myſtijcke Theologie, dat is te ſeggen:

eene gheheyme , ofte verborghe

wysheyt Godts : want ſy is verbor

ghen aen't verſtant ſelver,het welck

die ontfanght. Den H. Dionyſius

noemt die te weſen Eene ſtrale der

duyſterniſſe, waer van den Propheet

Ijen wegh der

- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

noch ſy en hebben fijn paden niet gewe

tem. Het is###

ſtant ſich verblinden moet in alle de

aden, dat is, in alle kenniſſen,die

et bekomen kan , is't dat'et ſich

met Godt ſoeckt te vereenighen.

Ariſtoteles leert ons, dat ons ver

ſtant ſich draeght ten opſicht van

het claer-ſchynende licht Godts,

ghelijck de ooghen van een vleer

muys ten opſicht van het licht der

ſonne, het welck die gantſchelijck

verblint , ende inde duyſterniſſen

ſtelt. Hy ſeght daer-en-boven, dat

hoe de Goddelijcke ſaken in haer

ſelven verhevender, ende claerder

zijn, hoe ſy aen ons meerder on

bekent, en de duyſter zijn. Dit be

veſticht ons oock den Apoſtel, ſeg

gende : Het ghene dat verheven is

in Godt , dat is minder vande men

ſchen ghekent. Hier en ſouden ons

geene ghetuygheniſſen, ende rede

nen ghebreken, om te betoonen

datter geene leere en is te vinden

onder alle gheſchapen ſaken , de

welcke onder het verſtant konnen

vallen , met de welcke het verſtant

kan gheraken tot deſen ſeer verhe

ven Heere. Jae hier ſtaet nootſake

lijck te weten, dat waer het ſaken

het verſtant ſich wilde dienen van

alle deſe ſaken, ghelijck van eenen

aldernaeſten, ende bequamé mid

del om deſe vereeninghe te beko

men, ſy en ſouden hem niet allee

nelijck dienen voor beletſelen,maer

ſouden oock een oorſake konnen

weſen van veele dolingen, endebe

driegeryen inden op-ganck vande

ſen Bergh.

*

*
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HET Ix. CAPITTEL.

Waer in betoont wort , dat het Gheloove is den al-dermaeſien,

ende den alder-bequaemiten middel aen't verſtant , op dat

de ziele tot de vereeninghe der Goddelijcke liefde maghghe

raken. Het wekk met ghetuygheniſſen, ende afbeeldinghen

der H. Serifture beveſticht wort.

Yt het ghene nu gheſeyt is,

kan men beſpeuren, dat er

verſtant, op dat et tot defe Godde.

lijcke vereeninghe bequaem, ende

Wel# magh weſen, moet ſuy

ver, ende ontledicht zijn van al het

ghene dat onderden ſin kan vallen:

daer-en-boven moet'et veerdich,

los, ende vry zijn van al het ghene

dat et claerlijck kan bevatten, in

der-voeghen, dat etinnichlijck ge

ſtilt., ende ghevredicht , ende op

het bloot Gheloove gegrontveſticht

moet weſen , het welck alleen den

alder-naeſten , en de denalder-be

quaemſten middel is om de ziele

met Godt te vereenighen, want

daeren is geen ander verſchil, dan

dat Godt claerlijckgheſien, ofte ge

looft worde. Want ghelijck Godt

oneyndelijck is, alſoo oock het Ge

loove ſtelt hem ons oneyndelijck

voor : ende# hy maer ee

nen Gcdt is , ende diyvuldigh in

'Perſoonen, alſoo houdt hem het

Gheloove ons oock voor om te ge
Iooven, ende alſoo door deſen mid

del alleen veropenbaert Godt ſy ſel

ven aen de ziele in ſijn Goddélijck

licht, het welck alle verſtant te bo

ven gaet. Hierom, hoe dat eene

zicle met een grooter Ghelooye be

gaeft is, hoe dat-ſe met Godt oock

meerder vereenicht is : ende dit

is het ghene den H. Apoſtel Paulus

heeft willen ſegghen inde boven

ghemelde ghetuygheniſſe , alwaer

hy ſeght : Soo wie tot Godt comt

die moet ghelooven: dat is, dat hy

door't Gheloove tot Godt moet

gaen, het welck moet gheſchieden,

het verſtant blyvende verblint, ena

deinde duyſterniſſen, zijnde allee

nelijck door het Gheloove verhe

ven: want onder die duyſterniſſen

des Gheloove vereenicht ſich Godt

met het verſtant, onder de welcke

hy oock verborghen is, volghens

'tgheneDavidſeght met deſe woor

den : De duyſterheyt heeft hyghe ſtelt

onder ſyne voeten, en de hy is op de Che

rubinen gheklommen, en de hy heeft

gbevloghen, hy heeft ghevloghen boven

de vederen der winden , ende hy heeft

de duyſterniſſen geſtelt voor ſyne ſchuy

linghe, ront-om van die is Jijn taber

makel, doncker water is in de wolcken

der locht. Voor ſoo veel als hy ſeght,

dat hy de duyſterheydt onder ſyne

voeten gheſtelt heeft, ende dat hy

de# voor ſyne ſchuylin

he gheſtelt heeft, ende dat ſijn ta

#rnakel is doncker water, dat alles

beteeckent ons de duyſterheyt des

- Ghg
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Exod,

I9. 9.

Job.38
I.

Gheloove, daer hy in, ghelijck.be.

ſloten, ende verborgen blyft, Voor

ſoo veel als hyſeght, dat hy boven

de Cherubinenigheklommenissen

de dat hy boven de vederé der win

denghevloghen heeft, dit beteec

kent ons dat Godt alle verſtant te

boven gaet. Want Cherubinen en

is niet anders te ſegghen als Ver

ſtaenders, ofte Beſchouwers: de

vederen der winden beteeckenen

ons verheve,ende verſtandige ken

niſſen, ende begrypingen desgeeſt,

boven alle de welcke is ſijn Godde

lijck Weſen, tot het welck geen

ſchepſel uyt haereyghen crachtkan

ghenaken. Hiervan hebben wyee

'neuyt-druyckelijcke af-beeldinghe

inde H. Schrifture, alwaer wy le

ſen, hoe dat Godt, naer dat Salo

mon den Tempel ghebout hadde,

neder-ghedaelt is in eene wolcke,

ende heeft den Tempel daer mede

ſoo vervult, dat de Kinderen van

Iſrael niet ſien en konden, doen

heeft Salomongheſeyt : Gods heeft,

gheſeyt, dat hy inde duyſterheyt ſoude

woonen. Daer-en-boven heeft hy ſy

ſelven aen Moyſes, zijnde op eenen

bergh, veropenbaert in eene wolc

ke, daer hy medebedeckt was: en

de elcken keer, als Godt ſy ſelven

aen iemant beſonderlijck veropen

baerden, ſoogheſchiede dit altydt

In eenewolcke, ghelijck men kan

ſien in# , alwaer de Schrifture

ſeght, dat Godt hem aen-gheſpro

ken heeft uyt eene duyſtere locht,

alle welcke duyſterheden ons niet

andersen beteeckenen, als de duy

ſterheyt des Gheloove, onder het

welck de Goddelijcke Majeſteytis

ſchuylende, als ſy haeris mede-dee

lende aendeziele, welcken

deelinghe als danſal eyndighen,

als wanneer (ghelijck den H. Pau

lusgheſeyt heeft) teniet ſalghedaen

toorden dat onvolmaeckt is, te weten,

deſe duytterheyt des Gheloove,

ende komen ſal, dat volmaeckt is, te

# , dat Goddelijck licht. Hier

an hebben wyoock eene af-beel

I. Cor.

13, 1o

ingheinden Oorlogh van Gedeon, Jud. 7.

alwaer men leeſt dat alle de ſolda
ten in hunne handen licht hadden,

het welck nochtans niet gheſien en

wirt, om dieſwilie dat 'et in aerde

## gheſtopt was, de welcke ge

roken zijnde , vertoonde ſich ter

ſtont het verborghen licht. Alſoo

oock het Gheloove, het welck door

deſe potten beteeckent wordt, be

ſluyt in haer felven het Goddelijck

licht, dat is te ſegghen, de waer

heyt van't ghene dat Godt in ſy

ſelven is, welck vat des Gheloove

# endeghemorſelt zijn

e door het eynde, ende doodt van

ditcattyvich leven, ſal ſich terſtone,

het licht, ende glorie van de God
delijckheyt vertoonen , ende ſchy
I1CIl.

Het is dan claer, ende openbaer,

dat de ziele, op dat ſe in dit leven

met Godt vereenicht, ende ſonder

eenighen middel van hem deelach

tich wordes haer eerſt vooral met

de duyſterheyt moet vereenighen,

inde welcke (ghelijck Salomonge

ſeyt heeft) Godt belooft heeft te

woonen. Daer-en-boven moet ſy,

haer ſtellen by de duyſtere lochtsuyt

de welcke Godt aenJobſyne verho

lentheden veropenbaert heeft: ſy

moet oock de duyſtere kruycken

van Gedeon nemen, ende in haer

handen draghen (door d'oefeninge

der wercken van haren wille), het

###-hoe-Wel ck door het

*##"#
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Gheloove, op dat Godtaenſicht aen

aenſicht gheſien magh worden inde

glorie, ſooſaen als de potten van

dit teghenwoordich leven ghebro
ken ſullen weſen. Nu reſteerter in't

beſonder te handelen van alle de

kenniſſen, verſtandeniſſen, ende be

grypinghen, die 'tverſtant ontfan

ghen kan, ende van alle de ſchade

lijckheden, ende beletſelen , die ſ

konnen veroorſaken in deſen we

des Gheloove , ende hoe de ziele

haer daer in moet draghen, op dat

ſy haer eerder profytelijck, als ſcha

delijck moghen weſen, ſoo wel die,

de welcke komen van weghen der

ſinnen, als wel die, de welcke ko

men van weghen des geeſts.

HET X. CA P IT TE L.

Waer in voor-gheſtelt wort d'onderſcheydentheydt van alle de

begrypinghen, ende verſtandeniſſen, de welcke in het ver

ſtant konnen vallen.

M nu eens in't beſonder te

O aen handelen van't profyt »

ende ſchade, die de verſtandelijcke

kenniſſen, ende de innighe begry

inghen der ziele konnen veroorſa

en T voor ſoo veel als aengaet dien

middel, te weten het Gheloove,om

de Goddelijcke vereeninghe te be

komen , daer wy van gheſproken

hebben ] ſoo heb ick ſeer noodich

ghevonden hier voor te ſtellen alle

ſoorten, ende manieren derbegry

pinghen, ſoo naturelijcke , als bo

ven-naturelijcke, de welcke in't

verſtant konnen vallen, ende in-ge

druckt worden : op dat wy alſoo

ordentlijck,ende naer rechte ſchic

kinghe der ſelve in-druckſels, het

verſtant daer naer in't beſonder be

ſtieren, ende ghelijck metter handt

ſouden levden inden nacht , ende

duyſterniſſe van't Gheloove, het

welck wy op't cortſte ſullen trachté

Myt te wercken.

Maer hier ſtaet te bemercken,dat

het verſtant, door twee ſoorten van
4. - - - - " t. * *

weghen alle de kenniſſen, ende ver

ſtandelijckheden der toe-vallende

ſaken kan bekomen, ende ontfan

ghen : waer van den eenen wegh is

van naturelijcke, ende den anderen

van boven-naturelijcke ſaken. Door

den naturelijcké wegh wort verſtaë

al het ghene, het welck 't verſtandt

door dienſtelijcke mede-werckinge

der ſinnen, oſte immers door ſy ſel

ven, uyt de kenniſſe, die hy door

de ſinnen nu bekomen heeft, kan

begrypen , ende verſtaen 5 maer

door den boven-naturelijcké wegh,

verſtaet men al het ghene,het welck

in het verſtant boven ſyne nature

lijcke cracht, ende bequamicheydt

wordt gheſtort. Rakende deſe bo

ven-naturelijcke kenniſſen, ſommi

ghe van die zijn lichamelijcke,ſom

mighe geeſtelijcke. De lichame

lijcke hebben tweeder-ley verſchil,

eenighe worden door het aenloc

ken, ende toe-doen der lichame

lijcke » ende uytwendighe ſinnen

ontſanghen, andere door het

mede
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mede-wercken der lichamelijcke,

maer inwendighe-, ſinnen : onder

welcke begrepen wort al'et ghene

dat de in beeldende cracht verſie

ren, t'ſamen voeghen , ende ſich

in-drucken kan. Van gelijcken zijn

oock tweederley de geeſtelijcke bo

ven-naturelijcke kenniſſen, waer

van d'eene is onderſcheyden, ende

beſonder , ofte eender-ley , maer

d'ander is eene duyſtere, al-gemey

ne, ende confuſe kenniſſe. d'Een

ſame kenniſle wort onderſcheyden

in vier manieren , ende ſoorten van

beſondere begrypinghen , de welc

- ke aenden geeſt worden mede-ghe

deelt ſonder eenich toe doen der

lichamelijcke ſinnen, ende zijn de

ſe : Viſioenen, Veropenbaringen,

Aen-ſpraken, ende geeſtelijcke Ge

voelinghen. Maer de duyſtere , en

de al-ghemeyne kenniſſe en is maer

eender-ley , ende die is de Contem

platie ofte Beſchouwinge, de welc

ke door't Geloove verkregen wort.

In deſe beſchouwinghe ſullen wy

de ziele trachten te leyden , ende

te ſtellen , het welck wy doen ſul

len met haer te beſtieren, ende door
alle die beſondere kenniſſen, tot de

ſe generaele, alghemeyne, gheiijck

metter handt te leyden. Wy ſullen

dan gaen beginnen vande naturelijc

ke kenniſſen, ende de ziele daer van.

trachten tºontblooten.

HET XI. CAPIT T EL.

Vande beletſelen, ende ſchaden, die de begrypinghen des ver

ſtants aende ziele konnen veroorſaken, door ſaken, de weleke

boven-naturelijcker wyſe aen d'uyiivendighe ſinnen vertoont

worden, ende hoeſt haer duerin moet draghen. "

\'Eerſte kenniſſen, vande welc

>W ke wy in't voorgaende Capita

tel gheſproken hebben, zijn die, de

welcke door het verſtant naturelijc

ker wyſe bekomen worden , vande

welcke wy hier niet meer en ſullen

handelen, door-dien wy inden eer

ſten Boeck daer van genoeghſame

lijck gheſproken hebben , alwaer

wy de zieleinden Nacht der ſinnen

gheleyt hebben. Waerom ſullé wy

in dit tegenwoordigh Capittel maer

alleenelijck ſpreken van die kenniſ:

ſen, ende begrypinghen, de welc

ke het verſtant door't toe-doen van

d'uytwendighe ſignen bovep-natua

relijck bekomen kan , welcke zijn

't gheſicht, 't ghehoor , den reuck,

den ſmaeck, ende 't ghevoelen: in

alle deſe ſinnen worden aende gee

ſtelijcke Perſooné verſcheyde voor

werpſelen, ende veropenbaringhen

boven-naturelijcker wyſe vertoont,

ende voor-gheſtelt. Want aen't ge

ſicht worden eenighe figuren, ende

perſonagien van't ander leven ver

toont, ghelijckerwys zijn die van

ſommighe Heylighen, goede, ofte

quade Engelen, eenighe claer-ſchy

nende , ende#

blinckende lichten. Door't ghe

hoor verſtaen ſy onghewoonelijcke

woorden 4
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woorden, de welcke voorts-ghe

brocht worden van die perſoonen

die ſyfien, oftewel van andere die

ſy niet en ſien. Doorden reuck vat

ten fy ondertuſſchen ſeer ſoet-riec

kende geuren, ſonder te weté noch

tansvan waer dat die komen. Door

den ſmaeck ontfanghen ſy oockſeer

aenghename ſmaken. Eyndelijck

door het ghevoelen ontfanghen ſy

ondertuſſchen foodanighe welluſte,

ende verheuginghen, dat al hunin

ghewant in vreughden ſchynt op

t-ſpringhen, verjeudicht te wor

den, ende ghelijck in eenezee der

welluſten te ſwemmen; inder voe

## , dat die ſoeticheyt ghelijck

chyntte weſen aen die, de welcke

de gheheyme Leeraers eene Salvin

ghe desgeeſt noemen,de welcke hy

inde litmaten der eenvoudighe, en

de ſuyvere zielen gewoon is te ſtor

ten, Deſe verheuginghe der ſinnen

over-komen gemeynelijck alle gee

ſtelijcke perſoonen: want uyt d'af

fectie, ende ghevoelijcke devotie

desgeeſt, vloeyen# in een ieder,

min ofte meer naer hunne geſtelte

niſſe ofte bequamicheyt.

Maer hier ſtaet te bemercken,dat

al-hoe-wel alle deſe voorſeyde ſaké

aen d'uytwendighe ſinnen door

Godts toe-doen konnen voor-ghe

worpen worden, ſoo en magh men

die nochtans noyt ontfanghen noch

ons betrouwen daer opſtellen,maer

tuen moet die gantſchelijckvlieden,

noch onderſoecken oft ſygoedt, oft

quaetzijn : want hoe ſy meer uyt

wendich, ende lichamelijck zijn,

hoe ſy minſekerzijn oftſy vanGodt

komen : want 't is eyghender aen

Godtvan ſyſelvéaenden geeſt deel

achtich te maken (waerin meerder

gheruſticheydt, en de voorrºganck
-

voor de zielegheleghen is) als wel

aende ſinnen, waer in ghemeyne

lijck meerder perijckel, ende be

drogh ghevonden wordt. Want in

# den lichamelijcken ſin

ſich als rechter , ende oordeelder

van geeſtelijcke ſaken , achtende

die alſoo te zijn, ghelijck hy die
is vattende, daer ſy nochtans ſoo

verſcheydenzijn, ghelijck het lic

haem is vande ziele, ende ghelijck

het ſinnelijck van het#
deel : Want de lichamelijcke ſin

nen ſijn ſoo bot, ende onwetende

ten opſicht van geeſtelijcke ſaken,

ghelijck een onredelijck dier is van

redelijcke ſaken. Overſulcx is hy

ſeer bedroghen, die ſoodanighe ſa

ken grootelijckx is achtende, ende

hy ſtelt ſy ſelven in groot perijckel

van bedroghen te worden; oft ten

minſten hy is oorſake van een groot

beletſel van ſijnen geeſtelijcken

voort-ganck. Want alle de lichame

lijcke ſaken ,ghelijck wygheſeyt

hebben, en hebben geen over-een

kominghe, ofte ghelijckmaticheyt

met geeſtelijcke ſaken. Hierom

moet men altydt vreeſens ende pey

ſen dat deſe ſaken eerder vanden

duyvel, als van Godt komen: want

denduyvel heeft meer macht over

het ghene dat uytwendich , ende

lichamelijck is ,ende daerin kan hy

lichtelijcker bedrieghen, als wel in

het ghene dat meerder inwendich

is. Deſe voor-werpſelen, ende lic

hamelijcke figuren, hoe ſe in haer

ſelvé meerder uytwendich zijn, hoe

ſy minder dienſtich, ende profytich

zijn aen't inwendich, ende aenden

geeſt, om het groot verſchil, ende

weynighe proportie, ofteghelijck

maticheyt die'erghevonden wordt

tuſſchen lichamelijcke , ende gee

ſtelijcke
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ſtelijcke ſaken. Want al-hoe-wel dat

die ſomtydts een weynich vanden

geeſt mede-deelen [ghelijck'et al

tydts gheſchiet als ſy van Godt ko
mCn## is'et nochtans veel min

der, dan dat die ſelve ſaken meer

eeſtelijck, ende inwendich waren.

ierom gheſchiet'et oock dat de

ziele hier door lichtelijcker in do

linghe , vermetentheyt , ende in

ydelheyt comt te vallen : want ge

merckt deſe aen't ſinnelijck deel ſoo

taſtelijck, ende#zijn,hierom

is't dat ſe de ſelve ſinnen ten uytter

ſten beroeren, ende verwecken;ene

de de ziele oordeelt dat-ſe ſoo veel

grooter , ende verhevender zijn,

hoe ſy meerder door de ſinnen, ghe

vat worden, ende alſoo volght de

ziele die naer , achtende dat ſulck

licht, ofte kenniſſe den waerachti;

ghen leyts-man is, ofteden middel
om de Goddelijcke vereeninghe te

bekomen, die ſy is betrachtende 3

ende hoe ſy daer van meer werckx

is makende, hoe ſy oock meerder

is af-deynſende vande rechté#
ende volmaeckten middel, die het

Gheloove is. Daer-en-boven als de

ziele bemerckt dat haer ſoodanighe

onghewoonelijcke ſaken over-ko

men, ſoo wort ſy dickwils met eene

heymelijcke grootachtinghe haers

ſelfs bevanghen, meynende dat-ſe

nuiet voor Godt is, het welck noch

tans aen d'ootmoedicheyt is tegen

ſtrydende. Den duyvel weet oock

ſeer wel eene verborghen voldoe

ninghe haers ſelfs heymelijck in-te

dringhen, het welck ondertuſſchen

oock opentlijck geſchiet, ende hier

om ſtelt hy dickwils voor aende ſin

men ſoodanighe voor worpſels, ver

tooghende aen't gheſicht gedaenten

der Heylighen, ende claer-ſchynen

de lichten, in d'ooren blaſendevly

ende » ende vermomte woorden,
aenden reuck gevende ſoet-riecken

de geuren,aenden ſmaeck ſoetiche

den.» ende aen't ghevoelen zeere

welluſticheden, op dat hy de ziele,

op deſe maniere aen-ghelockt zijn

de , tot groote ellenden, ende miſe

rien brenghen ſoude. -

. Om deſe reden moet men ſooda

nighe vero# ende ſma

kelijcke# heden altydte

verſtooten, ende verworpen: wane

al hoe-wel datter ſchoon eenighe

van die van Godt konnen komen,

hierom en gheſchiet aen die geen

onghelijck, noch men laet daerom

'FProfyt,ende de vruchté niet t'ont

fanghen, de welcke Godt door dien

middelaende ziele ghelieft te gevé,
al-hoe-wel dat de ziele die ver

Worpt » ende verſtoot : de reden

hiervan is deſe : want alle lichame

lijcke Viſioenen, ofte ſmakelijcke

ghevoelinghen van eenighe andere

ſinnen. »i van ghelijcken oock alle

mede-deelinghen , hoe innich ſy

oock ſouden moghen weſen , is 't

dat-ſe van Godt komen, volbrengen

hunne uytwerckinghe op den ſelven

ooghenblick, als ſy verſchynen, en

de wercken alſoo hunne cracht uyt

op den geeſt, ſonder tydt, oft plaet

ſe te geven aende ziele om haer ſel

ven te beraeden, oft dat ſy die ſake

wilt aenveerden, oft wel verwor

pen. Want ghelijckerwys Godt die

ſaken boven-naturelijcker wyſe be

gint ſonder eenighe werckelijcke

neerſticheyt, ofte behendicheyt der

ziele, alſoo werckt Godt uyt in haer

door die ſaken, al het ghene hem

belieft,ſonderhaereenich toe-doen,

neerſticheyt , ofte mede-werckin

ghe: want dit gheſchiet maer inden

I- geeſt,
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geeſt, den welcken ſich op eene ly

dentlijcke maniere is houdende;

overſulcx dit en hanght niet aen ha

ren wille, dat deſe ſake haer uyt

werckſel heeft , oft niet en heeft.

By exempel, waert dat men op ie

mandt, die naeckt is, vier wierp,

ten ſoude heun niet baten, alwaert

ſchoon dat hy niet en wilde verbrant

zijn, want het vier ſoude evenwel

ſijn cracht uyt-wercken. Alſoo zijn

oock de goede Viſioenen, ende ver

openbaringhen, de welcke hunne

cracht beſonderlijcker, ende eerder

inde ziele uyt-wercken ºf alwaert

ſchoon dat-ſe niet en wilde ] als ſy

wel doen in't lichaem. Maer die van

weghen den duyvel komen (al-hoe

wel dat de ziele die niet en wilt ]

veroorſaken nochtans in haren geeſt

eene ſekere ongheruſticheyt, be

roeringhe, dorricheyt , ende ver

metentheyt: al-hoe wel dat die ſoo

roote cracht niet en hebben om te

eſchadighen, als wel die, de welc

ke van Godt komen, om het goet
der ziele te vervoorderé. Want die

van weghen den duyvelkomen, ge

naken nauwelijcx de eerſte bewegin

# ziele, noch en zijn niet be

ſtandich genoegh om dé wille voor

der te beroeren, is't dat hy die comt

te verfoeyen, noch oock d'onghe

ruſticheyt, die-ſeinde ziele voeren,

en duert niet langh, ten ware dat-ſe

door haer onachtſaemheyt , ende

kleyn-moedicheyt oorſaecke ware,

dat-ſelangher duren ſouden. Maer

die van Godt komen, doorgaen,en

de door-ſnyden het binnenſte der

ziele , ende laten hare bewegende

innighe cracht, ende der verwinne

lijcke triumpherende verghenoegin

ghe » door de welcke ſy veerdich,

en de bereyt gemaeckt wort tot eeng.
4. - ww

vrywillighe, ende ſeer minnelijcke

ghenegentheyt tot het goet. Maer
al-hoe-wel dat die van Godt komé,

is't by-aldien nochtans dat de ziele

ſoodanighe ſmakelijcke ghevoelin

ghen, ende Viſioenen te ſeer comt

aen-te-kleven, ende gheneghen is

die t'ontfanghen, ſooſtaet fy in ſes

verſcheyde perijckelen te vallen,die

daer uyt ſpruyten.

't Eerſte is, dat de volmaecktheyt

comt vermindert te worden, van ſy

ſelven te beſtieren door't bloot Ghe

loove : want de ſaken, die men on

dervint door de ſinnen, verminde

ren ſeer het Gheloove, om dieſwil

le dat'et Gheloove ( gheltjck wy ge

ſeyt hebben ) alle ſinnen te boven

aet. Overſulcx, tenzy dat de zie

e d'ooghen haers verſtants van alle

ſinnelijcke voorworpſels af keert,

ſal vanden middel der Goddelijcke

vereeninghe af-wycken.

# dat hier uyt volght, is ,

dat die ſaken den geeſt beletten, en

de verachteren, ten zy dat-men-ſe

verloochent : want de ziele wort

onderhouden met die ſmakelijcke

# , ende Viſioenen, ſoo'

at ſy haer niet en kan verheffen tot

onſienlijcke ſaken. Dit is eene van

de reden gheweeſt, die Chriſtus aen

ſijne Diſcipelen voor-ghehouden

heeft, dat hy ſich lichaemelijck

van hun moeſt onttrecken, om den

H. Geeſt te moghen ontfanghen 5

om welcke reden en heeft hy oock

niet ghedoeght dat Magdalena,naer

ſijne Verryſſeniſſe , fijne voeten

ſoude raken, op dat ſy alſoo te ſterc

ker in't Gheloove gheveſticht ſoude
weſen.

Het derde is, dat de ziele in die

ſaken ghelijck eyghenaer comt te

worden, ſoo dat ſy de waerachtighe

over,

-
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over-gevinge, ende naecktheyt des

geeſt niet en comt te betrachten,

Het vierde is, dat ſy alleenskens

d'uyt-werckingen, ende den geeſt »

die ſy inwendich veroorſaken »

comt te verlieſen, om dieſwille dat

ſy haer inwendighe ooghen ſlaet op

het ghene, dat in die ſaken ſinne

lijck is, 't welck nochtans het min

voornaemfte is : overſulcx en ont

fanght-ſe den geeſt ſoo overvloede

lijck niet, den welcken ſy veroorſa

ken, die nochtans dieper wortinge

print, ende meerder bewaert , als

ſy verloochent al'et ghene dat ſinne

lijck is, het welck vanden puren en

de louteren geeſt ſeer verſchey

den is

'tVyfde is, dat ſy de Goddelijcke

# , endeg# en COmt te Ver

ieſen, om dieſwille dat ſy die met

eyghendom is beſittende, ende die

niet en ghebruyckt, ghelijck'et be

hoort : want die t'ontfanghen met

eyghendom, noch die niet te ghe

bruycken tot den geeſtelijcken

voorr-ganck, en is anders niet, dan

die te willen ghebruycken voor ſy

ſelven, ende oſn fijneyghen voldoe

ninghe daer in te#Godt

die nochtans tot dieneynde niet en

geeft , noch de ziele en moet haer

oock niet lichtelijck laté voorſtaen ,

dat-ſe van Godt komen.

'tSeſde is, dat ſoo wanneer de

ziele die ſaken ſoeckt t'ontfanghen,

ſoo opent ſy de poorte aenden duy

vel »ende ſtelt haer in groot perijc

kel van in andere ſoodanighe Viſi

oenen bedroghen te worden , de

welcke hy ſoo wel weet te gheveyn

ſen, ende ſoo aerdichlijck te bedec

ken, dat-ſewaerſchynelijck toomen

2.Cor, te weſen, ghemerckt, ghelijck den

II. 14. Apoſtel leert , Hy ſich veranderen

kan in eenen Enghel der lichts , waer

van wy, met Godts gratie, hier naer

ſullen handelen inden derdé Boeck,

in't Capittel vande geeſtelijcke gul

ſicheyt.

Hierom is't oorboorlijck voor de

ziele, dat-ſe die, ghelijck met ge

flote ooghen, verfoeye , ende ver

worpe, van wat kant ſy oock ſouden

moghen komen. Want is't dat ſy

anders doet!, ſoo geeft ſy plaets aen

die, de welcke valſch zijn, ende ſy

geeft aenden ſduyvel ſulek eenen

toe-ganck, dat ſy niet alleenelijck

valſche, voor Goddelijcke Vifioe

nen comt t'ontfanghen; maer oock

die vanden duyvelkonnen ſoo ver

menichvuldicht worden , dat de

Goddelijcke op-houdende, alles kan

komen te vergaen in bedriegeryen

des duyvels, ende dienvolghens niet

met allen meer van Godts weghen

ſoude ghevonden worden, ghelijck

het aen verſcheyde onvoorſichtige,

ende onwetende zielen over-komen

is, de welcke hun betrouwen met

ſulcke vaſticheyt, ende aenghekle

ventheyt daer op gheſtelt hebben,

dat men-ſe nauwelijcx, iae niet ſon

der grooten aerbeyt, daer af heeft

konnen trecken, op dat ſe tot Godt

ſouden weder-keeren inde ſuyver

heyt des Gheloove, ende dat te be

klagen is, veele van die en zijn noyt

weder-ghekeert, om dieſwille dat

den duyvel in hun ſoo diep gheve

ſticht , ende ghe wortelt was. Hier

om is het d'alder-gheraetſaemſte al

le toe-gangen aenden duyvel te ſluy

ten , ende in alles te vreeſen : want

is't dat men die valſche veropenba

ringhen, ende ſmakelijckeghevoe

linghen comt te vlieden,ſoo ſal men

van ghelijcken alle dolinghen, ende

duyvelſche archliſticheden vluchté,

L 2 ende
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is't dat men de goede oock comt te

vluchten, ſoo ſullen wy alle belet

ſelen van het waerachtich Gheloove

afweeren , den geeſt ſal daer uyt

nochtans ſyne voordeelen trecken :

ende ghelijckel wys, als de ziele die

gerne ontfanght, Godt die als-dan

allenskens comt t'ontrecken , om

dieſwille dat men die gemeynelijck

niet en ghebruyckt ſonder eyghen

dom daer in te hebben, ende dien

volghens ſonder eenich profyt, ende

daer-en-boven den duyvel de ſyne

# heymelijck onder-mengelt,en

e vermeerdert , om dieſwille dat

de ziele aen die plaetſe geeft, ende

eenen vryen toe-ganck , alſoo als

Matth.

25-2 I.

wanneer de ziele in die over geghe

ven is,noch oockmet geenen eygen

dom daer aen is klevende , als-dan

doet den duyvelafeſtant, ende laet

de ſyne varen , ſiende dat hy door

die geene ſchade meer inde ziele

kan voeren, ende Godt in teghen

deel vermeerdert ſyne gaven in die

ootmoedighe, ende onthechte zie

len van alle ſaken, die verheffende,

ende ſtellende over veele ſaken,ghee

li# den dienaer die in kleyne ſaken

ghetrouw ghevonden is gheweeſt :

in welckegratien, ende gunſten, is't

dat de ziele haer ghetrouwelijck ſal

ghedraghen hebben, ſoo en ſal on

ſen Heere oock niet opehoudé, voor

dat hy die verheffen , ende ghelijck

van rap tot trap leyden ſal tot de

Goddelijcke vereeninge, ende over

vormentheyt : want onſen Heere

beproeft, ende verheft de ziele op

deſe maniere.

Inden eerſten beſoeckt hy die

meerder naerden ſin, ſich voegen

de naer hare kleyne bequamicheyt,

op dat ſy haer dragende ghelijck'et

behoort, ende matelijck ghebruyc

kende deſe eerſte brocxkens, om als

leenelijck maer geeſtelijcke crachté

te bekomen, hy die daer naer meer

der come te verheffen, ende te ge

ven meer overvloedighe, vaſtere,

ende betere ſpyſen. Ende is't byzal

dien dat ſy den duyvel in deſe eerſte

gheſtelteniſſe tracht te overwinnen,

ſooſal ſy gaen tot de tweede, ende

vande tweede ſal-ſegaen tot de der

de , ende ſoo voorts ſal ſe alle de

ſeven wooninghen, de welcke zijn

de ſeven trappen der liefde, door

# , tot dat haren Bruydegom

aer ſal komé te ſtellen inden Wijn

kelder van ſyne Goddelijcke liefde,

Gheluckich is de ziele, de welcke

weet te ſtryden teghen die ſeven

hoofdighe beeſte, daer den Boeck

der Openbaringhen van ſpreeckt ,

de welcke contrarie zijn aen die ſe

ven trappen der liefde, met de welc

ke ſy is ſtrydende teghen iederen

trap, ende met elck een van die be

vecht ſy de ziele in elcke van die

wooninghe , waer in ſy haer is oef

fenende , ende winnende elcken

trap der liefde Godts, den welcken

is over-een-komende met elcke

wooninghe. Sonder twyffel is't dat

ſy ghetrouwelijck ſal gheſtredé heb

ben in elck een van die , ende vićto

rieus ſal gheweeſt hebben, ſooſal-ſe

weerdich ghevonden worden om te

gaen van trap tot trap, oft van d'ee

ne wooninge tot d'andere, tot dat

ſe tot de leſte ſal gheraken, naer dat

ſy de ſeven hoofden vande beeſte

ſal af-gheſneden hebben, met de

welcke ſy haer eené ſeer wreeden,"

ende bloedigen ſtrydt was aen doen

de , inder-voeghen, dat den H. Jo

annes hier ghetuyght, ſeggh o

dat haer toe-ghelaten is # Heyli

ghen te bevechten,ende die te kon

Cant.

2. n 4.•

Apoc.

2. J. 3.

Apoc.

13, 7

InCºn
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nen overwinnen, bevechtende elck

een van deſe#met hare wa

penen, ende liſtighevonden.

Overſulck is het te beklaghen dat

ter veel te vinden zijn, die deſen

ſtrydt van het geeſtelijck leven te

hen deſe beeſte aen-genomen heb

ende, nochtans ſoo veel hert niet

en hebben om haer eerſte hooft af

te-houden, verlatendé de ſinne

lijcke ſaken deſer werelt. Ende is't

datter ſommighe ghevonden wor

den, die ſulcx bekomen hebben,ſoo

en hebbê ſy den moedt niet om het

tweede hooftaf-te-ſnydé,het welck

zijn de Viſioenen, ende ſmakelijc

keghevoelinghen, daer wy nu van

ſpreken. Maer het ghene d'alder

meeſt te beklaghen is, daer worden

der ghevonden, de welcke af-ghe

ſneden hebbende het eerſte, ende

het tweede hooft, jae oock het der

de [ het welckaengaet d'inwendige

ſinnen ] te weten, die ghegaen zijn

uyt 'den ſtaet der meditatie, ende

noch voorder, maer eylaes ! op dien

tydt als wanneer ſy de ſuyverheyt

desgeeſt behoorden te oefenen,ſoo

worden ſy ellendelijck van deſe

wreede beeſte overwonné,de welc

ke wederom op-ſtaet om hun van

her te bevechten , ende aen te ta

, ſten, inder-voeghen, dat ſy weder
e om verweckt, ende aenenemt het

e verſten hooft , het welck nu over

E- langhen tydt was afgeſneden, ende

t- Luc, alſoogheſchied'et, dat hun uytter

11, 28. ſten aerger worden, als hun eerſten,

door het her-vallen, ende ſy nemt

e daer-en-boven noch ſeven andere
cſ! » eeſten veel aergher dan ſy,de welc

# #e. ## eenen harden, ende ſwaren

# 13,7. ſtrydt veroorſaken. Eene geeſtelijc

keziele dan moet alle begrypingen,

# lichamelijcke welluſten, de

NEW /

Inl'.

ºpte.

1. 13'

welcke aende lichamelijcke ſinnen

onderworpen zijn, verloochenen,

ende verfoeyen, is't dat ſy 'reerſten

ende tweeden hooft van deſe beeſte

ſoeckt af-te-ſnyden , gaende in

d'eerſte, ende tweede wooninghe

der liefde door't bloot Gheloove,

ſonder haér ſelven te willen binden,

ofte te verwerré met het ghene aen

de ſinnen voor-gheſtelt wort , ghe

merckt die ſaken het meeſte belet

ſel zijn van deſen geeſtelijcké Nacht

des Gheloove.

Hier uyt blijckt dan claerlijck,

dat deſe Viſioenen, ende ſinnelijc

ke begrypinghen , geenſints den

middel konnen weſen, om tot de

Goddelijcke vereeninge te moghen

heraken, ghemerckt datter tuſ

chen die , ende Godt geene pro

portie , oſte ghelijckmaticheyt kan

ghevonden worden. Ende dit is ee

ne vande reden gheweeſt, waerom

dat onſen Salighmaker niet en ghe

dooghde dat Maria Magdalena hem

ſoude raken, het welck hy oock be

ter, ende volmaeckter gheacht ſou

de hebben inden H. Apoſtel Tho

mas, waert dat hy hem daer af-ge

wacht hadde. Hierom is'et eene al

der-aengenaernſte ſake aenden duy

vel, als eene ziele de veropenbarin

ghen gerne ontfanght , ende daer

toe gheneghen is : want hy heeft

als-dan eene ſchoone gelegentheyt,

om ſyne dolingen inde ziele te drin

ghen , ende het Gheloove te ver

minderen, alwaer hy magh : want

# wygheſeyt hebben de zie

e die tot deſe veropenbaringen ge

neghen is, treckt over haer eene

groote plompicheyt , ende onwee

tentheyt desgeeſt, jaecomt onder

tuſſchen in veele quellinghen,ende

ongheſchicktheden te vallen. ,,,

L 3 Wy
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Wy hebbë hier van deſe uytwen

dighe begrypinghen een weynich

breeder ghehandelt, op dat wy

meerder claerheyt ſouden gevé aen

het ghene, daer wy nu van moeten

gaen handelen; maer hier ſoude

noch ſoo veel te ſegghen vallen,dat

ter noeyt eynde ſoude weſen: maer

ick meyne evenwel, dat ick de gea

heele ſake in't cort begrepen hebbe,

ſegghende voor nu alleenelijck met

een woordt, dat men die met eene

HET XII.

groote ſorghvuldicheyt , ende neer

ſticheyt moet verſtooten, ende wel

letten, dat men-ſe geenſints en ont

fanghe, ten waer de ſommighe,en

de dat in een ſeldtſaem gheval,ende

als-dan moeté ſy wel rypelijckover

weeght, ende onderſocht worden

van een gheleert, geeſtelijck, ende

ervaren man, als wanneer men die

ontfanghen magh, ſonder nochtans

daer aen te willen kleven.

C A P IT TE L.

Waer in ghehandelt wort vande naturelijcke begrypinghen der

verbeeldelijcke cracht. Hier wort oock voorgheſtelt wat ſy

voor ſaken zijn, ende wort betoont dat ſy geenen ghelijck

matighen middel konnen zijn om tot de Goddelijcke veree

ninghe te gheraken, ende hoe ſchadeloos dat et is, als men

ſich op den bequamen tydt daer van niet en weet te trecken.

Er wygaen handelé vande ver

beeldelijckeViſioenen,de welc

ke# zijn hunboven-nature

lijcker wyſe aenden inwendigen ſin

te vertoonen, te weten aende ver

beeldende Cracht, ende aende Fans

taſie,ſoo dunckt my noodich te zijn,
, Onn met## ordé voorts te gaen,

hier eerſt voor al te handelen vande

naturelijcke begrypinghen vanden

ſelven inwendighen lichamelijcken

ſin, op dat wy alſoo moghen voorts

en van mindere ſaken tot meer

ere, ende van meerder vytwendi

ghe tot meerder inwendighe, tot

at wy eyndelijck tot de innerlijck

ſtein ghekeertheyt , ofte Recolle

ćtie ſouden moghen gheraken, al

waer de ziele met Godt vereenicht,

wort. Deſe maniere van handelen

hebben wy tot noch toe achter

volght : want inden eerſten hebben

wy ghetracht de ziele t'ontblooten,

ende te berooven vande naturelijc

ke begrypinghen der uytwendighe

voor-worpſelen, ende dienvolgens

vande naturelijcke crachten der ge

negentheden, het welck wy inden

eerſten Boeck ghedaen hebben, al

waer wy vanden Nacht der ſinnen ge

ſproké hebben : daer naer hebbé wy

haer in't particulier beginnen t'ont

blooten van d'uytwendighe boven

naturelijcke begrypingë, de welcke

in d'uytwendige ſinnen geſchieden

(gelijck wy in't voorgaendeCapittel

betoont hebben) op dat wy de ziele

alſoo ſouden leyden inden Nacht der

geeft
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Jer

tel

t-r

eeſt in deſen tweedé Boeck, Over

#dan het ghene nu eerſt voor al

voor-valt, is den inwendighen lic

hamelijcken ſin, te weten de ver

beeldelijcke Cracht,ende deFanta

ſie, de welcke wyoock moeten ont

ledighen , ende ontblooten van alle

hedaenten, ende verbeeldelijcke

egrypinghen, de welcke nature

lijcker wyſe daer in konnen vallen:

ende wy moeten oock betoonen,

dat 'et onmoghelijck is, dat de ziele

tot de Goddelijcke vereeninge kan

# , voor dat hare wercke

1
jckheden op-houden, ghemerckt -

ſy den eyghen, ende dennaeſt-ghe

leghen middel voor ſoodanige ver

eeninghe niet en konnen weſen.

Hier ſtaet dan te bemercken, dat

de ſinnen, daer wy nu in't beſonder

van ſpreken, tweeder-ley zijn,lich

amelijcke , ende inwendighe , de

welcke men noemt d'Imaginatie,

ofte verbeeldende Cracht, ende de

Fantaſie, van welcke den eenen aen

den anderen ordentlijck is dienen

de, want inden eenen van die,wort

eene weynige redeneringhe gevon

den, al-hoe-wel op eene ſeer onvol

maeckte maniere; maer den ande

ren ſin, die d'Imaginatie, ofte de

verbeeldende Cracht is, geeft de

ferme , ende gheſtelteniſſe; maer

ſoo veel als aenegaet ons voornemé,

ſooſal'et het ſelve weſen,oft dat wy

wanden eenen handelen, oft vanden

anderen. Overſulckx als wy die t'ſa

men niet en ſullen noemenſoo moet

men weten, dat al het ghene van

den eenen gheſeyt ſal worden, oock

vanden anderen verſtaen moet wor

den, ende alſoo ſullen wy van die

ſonder onderſcheyt ſpreken. Waer

uyt voºght, dat al het ghene die ſin

nen bevatten, ende verſieren kon

nen, verbeeldinghen , ende fantaa

ſien ghenoemt worden, de welcke

zijn formen, ofte verſierſelen, die

ſich aen die ſinnen vertoonen met

eene ghelijckeniſſe , ende lichame- -

lijcke gedaente,de welcke op twee

der-ley manieren konnen gheſchie

den : de ſommighe zijn boven-na

turelijcke, de welcke ſonder eenige

mede werckinghe , ofte toe-doen

van die ſinnen konnen vertooghe

worden , ende worden aen die ſin

nen op eene lydentlijcke maniere

vertooght, de welcke wy Verbeel

delijcke Viſioenen noemen te we

ſen, de welcke op eene boven-natu

relijcke maniere ghe.chieden, waer

van wy hier naer ſullen ſpreken.

d'Andere zijn naturelijcke,de welc

ke ſy door hunne werckelijcke

cracht in hun ſelven verſieren kon

nen onder de formen, figuren, en

de beelden : ende alſoo zijn deſe

twee Crachten ſeer dienſtich tot de

Meditatie, de welcke is een diſ

cours , ofte bepeyſinghe van het

verſtant, door den middel van die

beelden, formen, ende figuren,vere

ſiert ende gheformeert door die ſin

nen : by exempel , Chriſtum ſich

verbeeldighen aen't Cruys ghena

elt, ofte welaende Columneghe

onden, oft Godt in eenen verhe2

ven throon in eene alder-grootſte

Majeſteyt, oft wel de Hemelſche

glorie, ſich die verbeeldigende als

een alder-ſuyverſte, ende alder

claerſte licht, ende ſoo voorts dier

# andere ſaken , 't# God

elijcke , 't zy lichamelijcke, de

welcke inde verbeeldende Cracht

konnen vallen. -

Van alle deſe verbeeldinghen,en

de begrypinghen moet de ziele ont

bloot zijn, blyvende alſoo naer de
ſen
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ſen Sin inde duyſterniſſen, op dat

ſe alſoo tot de Goddelijcke veree

ninghe magh gheraken, ghemerckt

dat die geene ghelijck-maticheyt,

ofte proportie vanden naeſten mid

del konnen hebben ten opſicht van

Godt , ghelijck oock de lichame

lijcke ſaken niet en konnen hebben,

de welcke voor voorworpſelen aen

de vyfuytwendighe ſinnen dienen.

De reden hier van is deſe : want de

verbeeldende Cracht, en kan niet

verbeelden, ofte verſieren, ten zy

het ghene ſy door d'uytwendige ſin

nen ondervonden heeft, te weten,

het ghene ſy door d'ooghen gheſien

heeft, door dooren ghehoort &5.

oft ten uytterſten kan ſy maer eeni

# ghelijckeniſſe verſieren van die

aken, die ſy gheſien , ghehoort ,

ofte gevoelt heeft, de&#
tans niet verhevender en zijn als die

ſaken, de welcke ſy door den mid

del van die voorſeyde ſinnen ontfan

gen heeft. Want al-hoe-wel ſy haer

goude berghen , ende ghepeerelde

palleyſen is in-beeldende, om dieſ

wille dat ſy te voren gout, en peer

len gheſien heeft, ſoo en is dit al

te-mael daerom niet meerder te

achten, dan het weſen ofte ſubſtan

tie van een weynich gout, ofte van

eene# » niet teghenſtaende dat

ſy in hare imaginatie alles ſeer aer

dichlijck ſchynt te verſieren, ende

ordentlijck te ſchicken. Ende ghe

lijckerwys de gheſchape dinghen

Ighelijckick nu gheſeydt hebbe ]

eene ghelijckmaticheyt met het

oddelijckweſen konnen hebben ,

ſoo volght hier uyt, dat al het ghe

ne ſy haer ſal in beelden naer hunne

ghelijckeniſſe, niet en can dienen

als eené naeſten middel tot de God

delijcke vereeninghe. Overſulckx

cke noch

de# , die Godt verbeeldighen

onder eenighe van die figuren, oft

ghelijck een alder-grootſte vier, oft

ghelijck een licht, ofte wel onder

eenighe andere ghedaenten, ende

hun laten voor ſtaen, dat ietſulckx

aen hem gelijck is, zijn grootelijcx

verdoolt. Want al-hoewel dat et

aende beginnende noodtſakelijck is

ſoodanige bemerckinghen,formen,

ende manieren van mediteren te

hebben, om alſoo de ziele in liefde

te moghen ontſteken, ende te aeſen

door de ſinnen [ ghelijck wy hier

naer ſullen ſegghen] ende dat ſy hun

alſoo dienen voor eenen verre-ghe

leghen middel van hun ſelven met

Godt te vereeningen, door de welc
ke de zielen# ITDOCUCIl

gaen om tot het eynde te gheraken,

ende tot de geheyme kamer vande

geeſtelijcke ruſte ; nochtans dit

moet opſulck een maniere geſchie

den, dat ſy die ſaken voor-bygaen,

ſonder daeropaltydt te blyvë ſtaen:

anderſints en ſouden ſy noeyt tot het

eyndegheraken, het welck niet en
is# de verre-gheleghe mid

delen, noch met die geene over

een-kominghe heeft : op de ſelve

maniere## de trappen vande

leere, de welcke geene overzeen

kominghe en hebben met het eyn

de, ofte de kamer, tot de welcke

men is op-klimmende, om alwaer

te komen ſy nochtans den middel

zijn, ende waert ſaken dat denghe

nen, die op-klimt, achter hem gee

ne trappen en liet, tot datter geene

meer en ſouden over-blyven om te

klimmen , ende op eenen van die

trappen wilde blyven haperen,noyt

en ſoude hygheraken tot die ſeer

ſoete, ende aenghename woonin

ghe, die hy is betrachtende...
Hierom
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Hierom de ziele, de welcke in

dit leven ſoeckt te gheraken tot de

vereeninghe van dat opperſte Goet,
ende ruſte, moet gaen door alle de

## derbemerckinghen,formé,

ende kenniſſen, ſonder daer te bly

venſtaensghemerckt ſy geene pro

rtiesofte ghelijck-maticheyt heb

en met het eynde Idie Godt is ]

het welck ſy is betrachtende. Al

ſoo leert ons den H. Paulus inde

werckender Apoſtelen, ſeggende:

Wºen moeten niet meynen dat et God

delijek Weſenghelijck is aan het gout,

aſiefilver, ofte ſteenen, ofte gheſme

den werck, oft dende verſieringhen der

menſchen, Waer uyt volght 2 dat

ſommighe geeſtelijcke perſoonen

## dolen, de welcke,naer

dat ſy hun ſelven neerſtelijck ghe

oefent hebben om tot Godt te ghe

raken door de verbeeldinghen, for

men, ende# het

betamelijck waste doen voor de be

ginnende , willende Godt die nu

aen-locken, endeleyden tot meer

dergeeſtelijcke, inwendighe, ende

onſienlijcke goederen, hun nu ont

treckende den ſmaeck, ende het

ſogh der meditatie, de welckeghe

ſchiet door bepeyſinghe, deynſen

achterwaerts, noch en derven hun

niet verſtouten, noch en weten hun

ſelven oock niet af-te-trecken van
die# , ſinnelijcke, ende

taſtelijcke manieren, waer aen ſy

ghewoonwaren, ende alſoo aerbey

denſyghedurich om die te houden,

willende altydt gaen door hunne

voorighe bemerckinghen, formen,

ende meditatien, hun ſelven laten

de voor-ſtaen, dat et altydt op de

ſelve maniere moet gheſchieden :

Waerinſy grootenaerbeydt komen

onderſtaen#, oft geen

profyt, en de ſmaeck; integendeel

de dornicheyt, vermoeytheyt, ende

d'onruſte der ziele vermeerdert ſoo

veel te meer, hoe ſy meerder aer

beyden, om dien voorighenſmaeck

wederom te bekomen, het welck

nochtans onmogelijckis dien nu te

vinden,# ſy dien in 't begin

ſel waren vindende : want deſe ſoo

ghevoelijcke, ende ſinnelijcke ſpy

ſe en ſmaeckt nu niet meer aende

ziele (ghelijck wy gheſeyt hebben)

maer begeert nu een ander meer

verhevender, delicater, inwendi

# ende minder ghevoelijcker,

e

-

welckenieten beſtaetinde werc

kinghe der verbeeldende Cracht,

maer inde vreedinghe der ziele, la

tendediein hare inwendigheruſte,

het welck meerder geeſtelijck is.

Want hoe de ziele meerdere voort

ganck is doende inden geeſt, hoe de

werckinghen haerder crachten tot

beſondere voor-werpſelen oock

meerder ſtille-ſtaen : want als-dan

ſtelt ſy haer ſelven in eenen encke

len , ſuyveren, ende generalen act,

oftewerck, en de dien volgens hou

den de crachten op,van op die mani

rete wercken, ghelijck ſy van te

voorenpleeghden te doen, om te

gheraken tot het# , daer ſy nu

ghekomenis, ghelijckerwys de voe

ten ruſten, naer dat ſy hunne dagh

reyſe vol-brocht hebbé:want waert

dat ſy altydtreyſden, men ſouder

noeytgheraken, ende waert datter

niet andersals middelé waren,wan

neerſoude men tot het eynde eens

gheraken,ende dat genieten? Hier

om is't eene jammerlijcke ſake om

ſien, dat ſy hunne ziele, de welcke

nugerne in ſtilte, ende gheruſtic

heyt van deſen inwendighen vrede

iſoude blyven, alwaerſy met vreed

M ſaemheyt
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ſaemheyt , ende Goddelijcke ver

makelijckheyt vervult wort, dat ſy

(ſegh ick) hunne ziele komé t'ont

ruſten , ende die met ghewelt tot

meerder uytwendighe dinghen te

trecken, ende willen dat ſy weder

om keere om dien wegh noch eens

te doen, den welcken ſy te vooren

doorwandelt hadde, ende dat ſy het

eynde van haer voor-nemen verla

te, waer in ſy nu was ruſtende, om

de middelen te hernemen, de wele

ke daer toe waren dienende, welcke

middelen de bemerckinghen zijn,

het welck niet en kan gheſchieden ,

ten zy met een groot miſnoeghen ,

ende wederſtant der ziele, de welc

ke in deſe vrede, ghelijck in haren

eyghen center , ofte middel-pint

gerne ſoude blyven : ghelijck den

ghenen, die met grooten aerbeydt

ghekomen zijnde ter plaetſe,alwaer

# is ruſtende,nietſonder reden een

root miſnoegen heeft, is't dat men

hem dwinght tot den aerbeydt te

keeren. Ende ghelijck ſoodanighe

menſchen de verholentheyt van de

ſe nieuwicheyt niet en kennen, ſoo

laten ſy hun ſelven voor-ſtaen dat ſy

ledich zijn,ſonder iet goets te doen,

ende alſoo en laten ſy hun ſel

ven niet in ruſte, maer trachten

altydt te mediteren , waer uyt

volght dat ſy hun ſelven vervullen

met dorricheyt , altytaerbeydende

om den ſmaeck te trecké, den welc

ken ſy door dien middel niet meer

bekomen ſullen. Jae aen ſoodanige

ſoude men ditSpaens ſpreeck-woort

moghen voor-houden : Mientras

mas hiela , mas aprieta : dat is te

ſegghen : Hoe den vorſt felder is,

hoe hy ſtercker door-nypt : want

hoe ſy met meerder hertneckicheyt

-in deſe maniere van medkeren ſullé

voorts-gaen, hoe het ergher met

hun ſalafloopen, om die wille dat

ſy hunne ziele meerder uyt hare

geeſtelijcke ruſte trecken, her welck

niet anders en is, als het meeſte la

ten om het minſte , ende wederom

te willen keeren om te doen, het

ghene nu ghedaen is gheweeſt. ,,

Aen ſoodanighe menſchen moet

men belaſten, dat ſy ſouden leeren

met aendachticheyt, ende unet ee

nen minnelijcken toe-keer totGodt,

in die ruſte blyven, noch d'inbeel

dende Cracht, ende hare wercke

lijckheyt achten : want de Urach

ten der ziele en wercken hier niet

[ghelijck wy gheſeyt hebben) maer

ruſten in deſen eenvoudigen,ſoeten,

ende minnelijcken toe keer. Ende

is't dat ſy ſomtyts iet wercken, ſoo
en## dit niet met eenich ge

welt , noch met eene te ſeer be

neerſtichde bepeyſinghe, maer met

eene ſoeticheyt der liefde, zijnde

meerder van Godt verweckt, als

vande eygen behendicheyt der zie

le voorts-komende , ghelijck wy

dit hier naer breeder ſullen verkla

ren. Dit ſal voor nu ghenoech we

ſen om te betoonen, hoe noodtſake

lijck dat'et is aen de ghene,die voor

der ſoecken te gaen, dat ſy hun ſel

ven op eenen bequamen tydt uyt al

le deſe manieren, ende#
heden der in beeldende Cracht,we

ten t'ontwerren, en de t'onthechté,

als wanneer den voort-ganck van

dienſtaet, daer ſy in gekomen zijn,

fulcx is eyſcherde. Maer op dat 'et

claerlijck ſoude blycken, wanneer,

ende op wat tydt ſulcx gheſchieden

moet, ſoo ſullen wy in't naervol

ghende Capittel eenige merck teec

enen voor-ſtellen, de welcke een

geeſtelijck perſoon in ſy ſelvé moet

- onder
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ondervinden, ende bemercken, om

door die den bequamen tydt te kon

nen onderkennen, als wanneer#
oock vrylijck , ende ſonder vreeſe

die maniere magh ghebruycken,

verlatende den wegh der bepeyſin

ghe, ende der werckelijckheden

vande verbeeldende Cracht.

HET XIII. CAP IT TE L.

Dry Merck-teeckenen worden voor-gheſfelt, de welcke eene

geeſtelijcke ziele in haer ſelven moet ondervinden en de ge

waer worden, om te beginnen haer verſtant van verbeelde

lijcke ſaken, ende bedenckinghe der meditatie tºontblooten.

P dat deſe leeringhe, de welc

ke wy nu verhandelen , niet

duyſter en blyve, ſooſal'et ſeer ge

# , ende noodtſakelijck

weſen, dat wy in dit Capittel uyt

legghen, ende verclaren, wanneer,

ende met wat ghelegentheyt dat ee

ne geeſtelijcke ziele de werckinghe

der bedenckende meditatie door

den middel vande voorſeyde ver

beeldinghen , formen , ende figu

ren moet achterelaten,op dat ſy niet

vroegher, noch laeter, als wel den

# verheyſcht, verlaten worden.

ant gelijck het ſeer nut ende pro

fytelijck is, dat men die op ſijnen

tyt achterziaete om tot Godt te mo

ghen gheraken, op dat ſy by aven

turen deſen wegh niet en beletten,

ſoo is't oock nootſakelijck de voor

ſeyde meditatie voor den tydt niet

te verlaten, op dat men niet achter

waerts en gae. Want al is't ſaken

dat de begrypinghen deſerCrachten

aen die, de welcke nu in deſen wegh

vervoordert zijn, geenſints en die

nen voor den naeſten middel vande

vereeninghe met Godt, ſoo dienen

ſy nochtans als eerſte middelen voor

de beginnende, op dat ſy door die,

-- -

:acht: pleeghden uyt te-t

M 2

den geeſt ſouden bequaemende ge

woon maken, om tot geeſtelijcke

ſaken te moghen komen door de

ſinnen, ende alſoo door deſen mid-”

del ende ghelegentheyt alle andere

ghedaenten, ende ſlechte verwor

pe verbeeldinghen der tydelijcke,

ende naturelijcke ſaken ſouden uyt

ſluyten ende vergeten. Tot dien

eynde ſullen wy hier eenige Merck

teeckenen voor-ſtellen , de welcke

eene geeſtelijcke ziele in haer ſelven.

moet ghewaer worden,ende onder

vinden, uyt welcke ſy oock claer-,

lijck ſal ſien, oft het oorboorlijck is,

dat-ſe de voorſeyde werckinghen

der ſinnelijcke crachten op dien tyt

verlare, ofte niet. De Merck-teec

kenen zijn dry-deraley.

Het eerſte is : Te kennen, ende

t'onderſcheyden dat men nu niet

meer en kan mediteren, noch de

werckinge der in-beeldende Cracht

ghebruycken, noch oock hier in

geenen ſmaeck, ende voetſel meer

en vinden, ghelijck men pleeghdé,

maer in teghendeel dat men eerder

daer in eene ſekere dorheyt comt

te vinden, daer men te voren ee

reC

ken.

Eerſte

Merck

teecken
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Tweede

Merck

teecken.

Derde

Merck

ken, Maerſoo langh als men in de

meditatieſalkonnen redenen, ende

daer in voetſel, ende ſmaeck vindé,

ſoo en moet men de meditatie niet

achter laten, ten waer ſaken dat de

ziele haer by aventuren inde ruſte

gheſtelt haddg , vande
in't derde Merck-teecken ſullen

ſpreken,

tweede Merck teecken is, als de
ziele# dat-ſe geene be

geefke a nQChghenegenthey t-meer

en hee#### *

dende Cracht, ofteſianen te ſtellen,

ende te bekommeren in andere in

wendighe , ofte uytwendighe ſa

ken: Noch ick en ſpreke hier nu niet

van hare uyt-loopinghe, ende on

ghëſtadicheyt, als ſy, te weten nuit

comt, nu wegh-gaet ( want dit is

eyghenaende in-beeldende Cracht,

dat ſy, oock ten tyde van eene groo

te in-ghekeertheyt, hier en daer

loopt) maer alleenelijck als't de zie

le niet en luſt, noch aenghenaemen
is met voordacht, Cren in andere ſ: , die efºon

*Het derdeM in, ende

het ſekerſten, is, als

*eecken, behaeght, ende luſt alleen inwen

dich ſtil te blyven , ende te ruſten in

eene minnelijcke, ende lieftelijcke,

aendachticheydt tot Godt, ſonder

# andere beſondere bemere

kinghe, in eenen inwendigen peys,

ruſte 3 ende vrede, ſonder werckin

ghe, ofte oefeninghe der erachten,

te weten der memorie, verſtant,en

de wille, oft ten minſtenſonder re

dinghe ofte diſcours, inde welcke

dat me het een uyt het ander beſluyt

ofte treckt, maer alleenelijck dat de

ziele blyft met eene generale ken

niſſe, ende minnelijcke aendachtic

heyt tot Godt ſonder beſondere

- - -- - -

kenniſſe van andere ſaken. : 5

Deſe dry merck-teeckenen moet

ten minſten de geeſtelijcke ziele in

haer ſelven te ſamen ghewaer wor

den, ende bevinden, op dat ſy den

- -

ſtaet der meditatie gheruſtelijck ſou

'elcke wy de moghen verlaten, ende haer ver

ſtouté den wegh der Contemplatie ,

ofte beſchouwinge, ende desgeeſts

in te gaen. Noch daer toe en is het

eerſte merck teecken ſonder het

tweede niet ghenoeghſaen : want

het ſoude kennen ghebeuren dat de

moeyelijckheyt, ofte onmogelijck

heyt van't imagineren, ofte te me

diteren van geeſtelijcke ſaken, ghe

lijck te voren , ſoude voorts komen

vande verſtroeytheyt , kleyne ſor

# , onachtſaemheyt, ende vaddic-r

eyt. Om welcke reden moet ſy

oock in haer ſelven het tweede teec

ken bevinden, te weten : dat haer

niet en luſt, noch dat ſy oock niet

en ſoeckt te peyſen van eenighe an

dere vremdeſaken : want als ietnant

ſyne in beeldende Cracht, ende ſin

nen niet en kan veſtighen, ende ſtil

houden in geeſtelijcke ſaken, om de

verſtroeytheyt, ende flauwicheydt

des geeſt,ſoo ſoeckt hy ſich datelijck

tot andere verſcheyde ſaken te kee

ren , ende daer in te blyven, de

welcke hem oock beweghen, ende

trecken om de Goddelijcke ſaken

te verlaten.

Nochten is oock niet ghenoegh

ſaem het eerſte ende tweede merk

teecken in ſy ſelven gewaer te wor

den, tenzy ſaken dat hy oock te fa

men het derde in hem bevinde,

Want al is't ſaké dat hy niet en kan

mediteren, noch van Goddelijcke

ſaken peyſen, noch dat'ét hem oock

niet en luſt van eenighe andere ver

ſcheyde ſaken te Peyſen, dat ſoude

- - - - - konnen
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konnen voorts-koméuyt eene me

lancolie, ofte uyt eénich ander

quaet humeur, die het hooft, en de

het herte bevanghen,de welcke ge

meynelijck inde ſinnë voorts bren

ghen eene op gheſchortheyt, ender

vervullinghe, de welcke maken dat

hy niet en peyſt, niet en wilt, noch

dat hem niet en luſt ietſte medite

ren, maer alleenelijck te blyven

in die ſmakelijcke vervremdinghe

ehdeaengehaïnevalſche# it:

Teghen al het welek moet hyheb

ben het derde merck-reecken, te

weten, eene kenniſſe ende eene

minnelijcke âendachticheyt in vre

de, en de inwendighe ſtilte, gelijck

wy gheſeydt hebben. Al-hoe-wel

dat men moet be]yden, dat men in

de beginſelen, als deſen ſtaet van

beſchouwinghe begint, deſe minne

lijcke kenniſſeghelijek niet gewaer

en wort, noch en kent, het welck

om twee reden gheſchiet, waer van

d'eerſte is : om dieſwille dat deſe

minnelijcke kenniſſe in haer begin

ſelenſeer ſubtyl, delicaer, ende ge

ſtelijck is, ende ghelijck ongevoe

lijck, ende onbegr pelijck. d'An

der reden is : om dieſwille dat de

zieleghewoongheweeſt zijnde aen

dieandere oefeninghe der medita

tie, de welcke meergheyoelijck is,"

ſoois't dat ſy deſe andere ongevoe

lijcke nieuwicheyt ghelijck niet en

bevat, ende verſtaet, de welcke nu

## Dit geſchiet

ghemeyñelijck d'aldermeeſt, als ſy

om d'onwetentheyt van deſen nieu

wenſtaet, haer ſelven daer in niet

en laet, ruſten , maer betrachtende

het ander, het welck meer ghevoe

Hjck is, door welckebetrachtinge,

endeghewelt, al hoe-wel dat den

inwendighen vrede overvloediger,

ende minnelijcker is, ſoo Soit

dien hechtans te##
geeft geene plaetſe dat-ſe dier kan

nevoelen, oft ghenieten. Maer

oe de ziele haer ſelgen meerder

bereytſal hebbenom#

vrede, ende ruſte te ghenieten,hoe

#meerder ſal toe-nemen, en de de

e generale, ende minnelijckeken

niſſe Godts innichlijcker , énde

meerder ondervinden, de welcke,

haer meerder ſal ſmaken, alsº

andere dinghen: want ſy bre

voorts indezielepeys,ruſte,ſmaeck,

ende ghehoechte ſonder aerbeydt,

# dat het ghehe ( het#lºk

nugheſeytis) claerder blycke, ſoo

ſulſen wy in het naervolghende Ca

pittel de oorſaken, ende redenen

voors brenghen, uyt de welckewy

claerlijck ſullen konnen fien hoe

# dat deſe dry merck

teeckenen zijn, omden geeſt ghe

voeghelijcker te moghenbeſtieren,

•,

- --

* . E. v.

-
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De

Eerſte

reden.

HET XIV. CAP ITTE L.

De ghevoeghlijckheyt van die dry merck-teeckenen wordt be

toont,ende de redenen der nootſakelijckheyt, van't ghene datter

vande ſetvegheſeyt is, worden voor-gheitelt, de welcke die

men tot meerderen voortganck inden geeft.

V Oor ſoo veel als aengaet het

eerſte merck-teecken , waer

van wy hier gheſproken hebben ,

ſoo moet men weten, dat eene gee

ſtelijcke ziele, die het leven des

eeſt begint in te gaen, het welck is

et beſchouwende leven, moet om

twee reden, de welcke by-naer in

eene begrepen worden, den wegh

der verbeeldinghe , ende ghevoe

lijcke meditatie verlaten, als hy nu

aen haer onſmakelijck is, ende niet

meer en kan bepeyſen, ofte diſcou

reren. d'Eerſte reden is, om dieſ

wille dat nu aende ziele op eeneſe

kere maniere ghegeven is alle dat

eeſtelijck goet, het welck ſy door

### er meditatie, ende be

peyſinghe inde Goddelijcke ſaken

moeſt vinden : waer van het ſeker

teecken, ende reden is, dat ſy niet

meer en kan mediteren, ghelijck ſy

placht te doen, noch daer in eeni

ghen ſmaeck, ofte nieuvoetſel kan

vinden ghelijck te voren : wantſ

en was als dan tot daer toe noc

niet gheraeckt om den geeſt te ſma

ken , den welcken in die geeſtelijc

ke ſaken verborghen was, want ſoo

dickwils als de ziele eenigh geeſte

lijck goet van nieuws ontfanght,ſoo

ontfanght-ſe dat gemeynelijck met

eene ſmakelijckheyt , ten minſten

inden geeſt, op die maniere, door
ter - - - -

* * * •
4. - . * rº -

de welcke ſy dat ontfanght , ende

dat is haer profytich, anderſints

ſoud'et ghelijck een mirakel zijn,

waert dat de gave haer eenich pro

fyt ſoude by-brenghen. Want dit

heſchiet op die maniere ghelijck

e## ſegghen: Het ghene

dat ſmaeckt, dat voedt. Om welcke

reden heeft den Propheet Job ghe-gob. 6.

ſeyt : Sal het ghene dat ongheſouten 6.

is konnen geten worden, het welckmet

geen ſout gheſpronghen is ? Ende dit is

d'oorſake waerom dat-ſe niet meer

en kan mediteren gelijck te vooren,

te weten den weynighen trooſt, en

de ſmaeck die den geeſt hier in vint,

ende het kleyn profyt dat hy daer

uyt treckt.

De tweede reden hier van is, om

dieſwille dat de ziele nu op deſen Tweede

tydt den geeſt der meditatie in ſub- reden.

ancie, ende ghewoonte verkre

en heeft. Want het eynde der me

itatie, ende bepeyſinghe in geeſte

lijcke ſaken, is te verwecken, ende

te verkryghen eenighe kenniſſe, en

de lieſde Godts, ende ſoo dickwils

als de ziele deſe kenniſſe in haer is

verweckende, ſoo veel wercken of

te aéten der ſelve brenght ſy voorts,

ende oefent-ſe. Ende gelijckerwys

dat dickwils# ačten,ofte

wercken, eene ghewoonte inde zie

le voorts-brenghen, in wat materie

dat'et
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dat'et oock ſoude moghen weſen,

alſoo oock veel wercken van die

minnelijcke kenniſſen , de welcke

de ziele op verſcheyde reyſen, dick

wils, ende ghelijck ghedurich ver

weckt heeft, worden door het ghe

durich ghebruyck, ende gewoonte

ſoo vereenicht, ende t'ſamen ghe

# dat ſy ten letten daer van

een habitude ofte gewoonte kryght:

het welck Godt ondertuſſchen oock

ghewoon is te doen ſonder den mid

del van ſoodanighe wercké der me

ditatie [oft ten minſtenſonder data

ter veel verweckt, ende voor-ghes

gaen zijn]ſtellende de ziele terſtonts

Inde beſchouwinghe , ende ſtilte.

Ende aldus het ghene de ziele op

verſcheyde reyſen, mediterende op

beſondere kenniſſen, ende waerhe

den des Gheloofs, van te voré door

haren aerbeyt verweckt, ende ver

kreghen hadde, dat wort haer door

een ghedurich gebruyck, ende oef

feninge, nu verkeert in eene ghe

woonte, ende ſubſtantie van eene

minnelijcke, ende generale kenniſ

ſe, ende niet ghelijck te voren in

eene beſcheedelijcke, ende particu

liere,

Hierom ſoo haeſt als haer de ziele

in het ghebedt ſtelt ( al even-eens

# , die water gereet

eeft om te drincken ) drinekt-ſe

ſoetelijck ſonder aerbeyt; noch en

heeft die water-buyſen vande voor

gaende meditatien, bemerekingen,

formen, ofte figuren niet meer van

doen. Inſulcker voeghen, dat ſoo

haeſt als ſy haer ſtelt indeGoddelijc

keteghenwoordicheyt, ſoo ſtelt ſy

haeroock in eenen act van eene lief

felijcke, generale, vreedtfamighe,
ende## Godts, waer uyt

de ziele wysheyt, liefde, ende ſoe2

ticheyt drinckt. Ende dit is de re

en , waerom dat de ziele ſulcke

moeyelijckheyt, ende miſnoeghen

ghevoelt, als ſy, deſen vrede ghe

nietende, wort ghedwonghen om

te mediteren op particuliere kenniſ

ſen : want als dan gheſchiet'etaen

haer , ghelijck aen een kint , het

welck, hanghende ende ſuyghende

aenden vollen boeſem, de borſten

ontnomen wort , bedwingende het

ſelve door ſijnen aerbeyt,ende neer

ſticheyt, de borſte wederom te ſoec

ken, ende het ſogh te ſuyghen:ofte

wel ghelijck oft men aen iemandt,

die de pelle van eenighe vrucht af

ghetrocken hebbende, ende nu de

ſubſtantie der ſelven ſmaeckten, ge-,

welt dede, om de vrucht, die hy is

ſmakende, te verlaten, ende we

derom dwonghe om de ſelve pelle

af te-trecken, het ghene nu alreets

bedaen was: want als dan en ſonde

y noch de pelle,noch de ſubſtantie,

oft het mergh der vruchtemeer vin

den, ende ſmaken, die hy nu alreets

hadde : ghelijck den ghenen, die

eene proeye, die hy in ſyne handen

heeft, laet loopen, op hope van ee

ne andere te bekomen. Het ſelven

komen veel zielen te doen, die indé

ſtaet der beſchouwinghe beginnen

te treden, de welcke meynende dat

gheheel de ſake gheleghen is in het

mediteren, ende beſondere dingen

door verbeelbinghen, ende formen,

[de welcke de ſchorſe vanden geeſt

zijn ] te verſtaen; ende die niet vin

dende in deſe ſubſtantiele, ende lief

felijcke ruſte,inde welcke hare zielé

als-dan gerneſouden blyven, alwaer

ſy noch niet met alle beſcheedelijck

en verſtaen , noch die beſondere

kenniſſen vinden; ſoo meynen ſy »,

dat-ſe vanden rechten wegh afgfie
w weken
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weken zijn, ende den tydt onnut

telijck verquiſten ; ende alſoo kee

ren die ellendighe zielen wederom,

om de ſchorſe van hunne verbeel

dinghe, ende bedenckinghe te ſoec

ken, de welcke ſy nochtans geen

ſints en vinden, om dat die nu wegh

ghenomen is, ende aldus en ghenie

renſy de ſubſtantie, noch en vinden

oock de meditatie niet, ende alſoo

gheſchiet'et dat ſe hun ſelven ko

men te quellen, ende te bedroeven,

hun ſelven laetende voor-ſtaen dat

ſy achterwaerts deynſen, ende ver

Ioren gaen. Ende voorwaer het is

alſoo, al-hoe-wel niet op de manie

re gelijck ſy meynen : want ſy ver

lieſen hun aen hun eyghen ſinnen,

ende aen de eerſte maniere van te

gheyoelen , ende te verſtaen, het

welck anders niet en is, als dé geeſt,

die hun mede-ghedeelt wordt, te

winnen. Welcken geeſt,hoe ſy hem

minder verſtaen, hoe ſy meerder,

ende innigher komen inden Nacht

desgeeſt, door den welckenſy oock

moeten gaen, van welcken Nacht

wy in deſen Boeck handelen, op

dat-ſe boven alle wetenſchap met

Godt vereenicht worden.

Rakende het tweede merck-teec

ken, hiervan is weynich te ſeggen:

want het# claerlijck,dat in de

ſéſtaetaende ziele andere verſchey

de, ende wereltlijcke verbeeldin

ghen geenſints en behaghen, noch

aenghenaem en zijn,ghemerckt dat
##die##welc

e haer meer ghelijckformich zijn ,

ghelijck## zijn, ver-,

worpt, ende niet en ontfanght, ge

lijck wy gheſeyt hebben. Alleene

ijck moet men dit wel onthouden,

hier te vporen gewaer-,

#-#t###
r2 -

Cracht in# in-gekeertheyt, ende

ſtilte, eene ghewoonte heeft van te

gaen » te komen, ende uyt-te-loo

pen; maer dit gheſchiet teghen den

wille, ende danck vande ziele, jae

integhendeel dat brenght haer een

miſnoeghen by, om dieſwille dat'et

haren peysende ſmaeck verſtoort,
ende belet.

Noch ick en meyne niet dat et noo

dich is hier te betooné, dat'et derde

merck-teecken, 'twelck is een gene

rale kenniſſe,ende eenë minnelijcké

toe-keer tot Godt, nootſakelijck is

om de meditatie te verlaten, ghe

merckt dat wy nu in't eerſte teecké

deſe ſake eenichſints uyt-gheleyt,

ende verclaert hebben,waer van wy

oock hier naer uyt-druckelijck ſullë

handelen, als wy ſullen ſpreken van

die generale, ende confuſe, ofte on

bepaelde kenniſſe,het welck ſal we

ſen naer alle de beſondere begrypin

ghen des verſtants.

Alleenelijck maer ſullen wy hier

by-brenghen eene reden, door de

welcke wy claerlijck ſullen betoo

nen, hoe dat, in ghevalle eene be

ſchouwende zieleden wegh der me

ditatie moet laten, haer noodtſake

lijck is deſe minnelijcke aendach

ticheydt , ende generale kenniſſe

Godts. De reden hier van is deſe :

want waer het ſaken dat de ziele

als-dan deſe kenniſſe,ende aendach

ticheyt tot Godt niet en hadde, ſoo

ſoude daer uyt volghen, dat ſy niet

met allen doen oft hebben ſoude :

want de meditatie verlaten hebben

de, door welcken middel de ziele

werckt,met hare ſinnelijcke crach

ten bepeyſende, ende de beſchou

winghe haer oock ontbrekende, de

welcke anders niet en is, als eene

# iſië [daerwy #ge,
- - - - - - - - - , ſproken
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ſproken hebben J. inde welcke de

ziele alle hare geeſtelijcke crachten

metter daedt bekommert , ende be

ſich houdt, de welcke zijn de Me

morie, den Wille, ende 'tVerſtant

nu alreedts vereenicht in deſe ken

niſſe , ghelijck door menichvuldi

e wercken verkreghen, ende in

ie ontfanghen # ſoo ſouden haer

noodtſakelijck alle oefeninghen in

Godt ontbreken, ghemerckt dat de

ziele geenſints en kan wercken,noch

iet in haer ontfanghen , noch oock

in het ghene , daer ſy werckende

toe-ghekomen is, vol-herden, ten

zy door die twee ſoorten van crach

ten, te weten, door de ſinnelijcke,

ende geeſtelijcke. Want door de ſin

nelijcke crachten , ghelijck wy ghe

ſeyt hebben, kan ſy bepeyſen, on

derſoecken, ende de kenniſſen der

voor-werpſelen voorts-brenghen »

maer door de geeſtelijcke crachten

kan ſy het voor-werpſel van dieken

niſſen ghenieten, de welcke inde

crachten ontfanghen zijn , ſonder

dat ſy aerbeydende, onderſoecken

de , ende bepeyſende anderwerf

meer wercken. Overſulcx het ver

ſchil datter is tuſſchen de oe#

der ziele door de ſinnelijcke crach

ten, ende tuſſchen de oefeninghe

der ſelve door de geeſtelijcke crach

ten, is ghelijck het verſchil datter

is tuſſchen den ghenen die werckt ,

ende den ghenen dié het werck ghe

daen hebbende , de ruſte gheniet :

ofte ghelijck het verſchil datter is

tuſſchen den ghenen die iet ont

fanght, ende den ghenen die d'ont

fanghe dinghen nu is ghenietende :

oftewel ghelijck het verſchil datter

is tuſſchen den aerbeyt, ende moy

elijckheyt vanden wegh , ende de

ruſte die men vindt, den wegh nu

ghedaen hebbende : ofte ten leſten

#jck het verſchil datter is tuſſché

en ghenen die de ſpyſe ghereedt

maeckt, ende den ghenen, die-ſe

nu ghekockt zijnde, is nuttende,

ende ſmakende. Ende is't by-aldien

dat de ziele haer in geene van deſe

twee oefeninghen beſich en houdt,

dat is, is't dat ſy noch inde medita

tie de werckinghe der ſinnelijcke

crachten comt te ghebruycken,

noch oock inde beſchouwinghe,

ende eenvoudighe kenniſſe [daer

wy nu van gheſproken hebben 1

comt te ghenieten de ontfanghen

dinghen, ende door de werckinghe

nu verkreghen, maer van alle twee

ledich is, ende onbekommert, ſos

en ſouder niet weſen,hoe , ende op

wat maniere dat men ſoude konnen

# » waer mede ſy beſich,ende

bekommert ſoude weſen. Overſulcx

is dan deſe kenniſſe noodtſakelijck

om de meditatie, ende bepeyſinghe
te verlaten.

Maer hier ſtaet te bemercken,dat

deſe generale kenniſſe, daer wy van

ſpreken, ondertuſſchen ſoo ſubtyl,

ende ſoo delicaet is, dat de ziele,

die-ſe heeft, die geenſints ghewaer

en wort , noch ghevoelt , ſonder

lijck als ſy in haer ſelven ſuyverder,

eenvoudigher , volmaeckter, gee

ſtelijcker, ende innigher is. Ende

dit gheſchiet ghemeynelijck (ghe

lijck wy gheſeyt hebben ) als ſy in

haer ſelven claerder, puerder, ende

eenvoudigher is : ende als-dan is ſy

ſoodanich, als ſy eene ſuyverder

ziele ontmoet, die van alle andere

verſtandeniſſé, ende beſondere ken

niſſen ( de welcke het verſtant, ofte

ſinnen konden ghebruycken ) ver

vremt, ende onthecht is : ende ge

me: dat de ziele van die#
- - C
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berooft is, inde welcke het verſtant,

ende finnen eene ghe woonte, ende

bequamicheyt hebben van hun te

oefienen, ſoo en ghevoelt ſy die ge

nerale kenniſſe niet, om dieſwille

dat alle hare ghewoonelijcke, ende

ſinnelijcke oefeningen op-houden,

ende ontbreken. Dit is de reden,

dat , hoe die kenniſleſuyverder,vol

maeckter , ende eenvoudigher is,

hoe dat 'et verſtant die oock minder

bevat, ende daer aen duyſterder

ſchynen te weſen. Ghelijck in te

ghendeel als deſe kenniſſe min ſuy

ver, ende min eeuvoudich is, ſoo

ſchynt-ſe aen het verſtant claerder,

ende vaſter te weſen, om dieſwille

dat-ſe met eenighe verſtandelijcke

formen bebleedt, ofte ghemengelt,

ende daer in ghelijck ghewonden is,

de welcke het verſtant beter kan be

vatten, ende ghewaer worden.

Deſe waerheyt ſal door deſe ghe

lijckeniſſe beter uyt-gheleyt, ende

verclaert konnen worden. Is't dat

wy eens oogh-merck nemen op de

ftrale der ſonne, die door eene ven

ſter in comt,wy ſullen bemercken,

dat hoe de locht met ſierkens, ende

ſtofderaerde meerder vervult is ,

hoe die ſtrale der ſonne aen ons ghe

ſicht oock claerder, ende ghevoea

lijcker ſchynt te weſen, ende die

meerder ghewaer comt te worden;

ende nochtans 'tis ſeker ende gewis,

dan die ſtrale als-dan min ſuyver ,

ende claer,minreyn ende volmaeckt

is, zijnde als-dan met ſoo veel ſier

kens , ende ſtof omringelt : ende

wy bemercken oock, dat hoe de

ſtrale der ſonne ſuyverder, ende

reynder is van die ſierkens , hoe ſy

aen ons gheſicht min ſuyver, ende

min gevoelijcker ſchynt: ende hoe

ſy meerder ſuyver is, hoe ſy oock

meerder duyſter, minder ſienlijck,

ende minder bevat kan worden: en

de waert by-aldien dat die ſtrale ge

heel en gantſch, oock van d'alder

minſte ſierkens ſuyver, ende onbe

vleckt ware,ſoo en ſoude ſy door ons

eſicht in geender manieren konnen

evat worden , otn dieſwille datter

niet en ſoude weſë waer op d'ooghe

haer ſoude konnen vermaken,door

dien dat er oprecht ſuyver licht ſoo

eygentlijck het voor worpſel niet

en is van't gheſicht , maer wel den

middel door den welcken de voor

worpſelen gheſien worden : over

ſulcx waert dat de voor worpſelen

ontbraken, de welcke de ſtrale oft

het licht komen beſtralen ende ver

lichten, ons gheſicht en ſoude die

ſtrale, ofte dat licht in geender ma

nieren konnen ghewaer worden.

Hier uyt volght , dat waer het ſaké,

dat de ſtrale der ſonne door d'een

venſter in-quame , ende door d'an

der uyt gonck, ende niet een voor

worpfelſoude vindé waerop ſy haer

ſoude konnen vermaken, ofte dat

beſtralen , als dan en ſoude men die

ſtrale niet konnen bemercken, ende

des-niet-teghenſtaende, ſoo ſoude

de ſtrale als dan in haer ſelven reyn

der , ende ſuyverder weten, dan als

ſy, zijnde met ſierkens ondermen

gelt , aen ons gheſicht claerder

ſcheen te weſen. Op de ſelve mani

re gheſchiet'et oock met d'ooghe

der ziele ( die het Verſtant is) ten

opſicht van het geeſtelijck licht, het

welck ſoo ſuyverlijck , ende een

voudelijck beſtraedt wort door deſe

kenniſſe, ende boven-naturelijck

licht , daer wy van ſpreken, ende

deſe kenniſle is als-dan van alle ver

ſtandelijcke formen, ofte begrypin

ghen I die de eyghen gheproporti

onneerde
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onneerde voor-worpſelen zijn des

verſtantsj ſoo ontbloot, ende ver

vremt, dat?et verſtandt die niet en

bevat, noch oock ghewaer en wort:

jae dat licht veroorſaeckt ſomtydts

in't verſtant eene duyſterheyt, het

welck als-dan gheſchiet, als het in ſy

ſelven ſuyverder is, om dieſwille

dat'et als dan het verſtant berooft,

ende daer van wegh-memt alle ſyne

ghewoonelijcke naturelijcke lichten

der begrypinghen , ende fantaſien ,

ende als dan wort'et verſtandt deſe

duyſterheyt ſeer wel ghewaer.

Ondertuſſchen gheſchiet'et oock

dat ditGoddelijck licht de ziele met

ſulck een ghewelt bevanght, ende

door-ſtraelt, dat-ſe noch de duyſter

niſſe ghewaer en wort, noch oogh

merck en nemt op het licht, noch

haer dunckt dat-ſe iet kan begrypen

het ghene ſy hier en daer weet, en

de hierom blyft de ziele ghelijck in

eene groote vergetentheyt, ſoo dat

ſy daer naer niet en weet te ſegghen

waer dat ſy gheweeſt is, oft wat ſy

ghedaen heeft, ende haer en dunckt

niet datter eenighen tyt gepaſſeert,

ofte voor-by is. Overſulcx kan het

gheſchieden, ende inder waerheyt

het is alſoo, datter veel uren in deſe

vergetentheyt voor-by gaen , het

# aende ziele, als ſy tot haer

ſelven comt, maer eenen ooghen

blick ſchynt gheweeſt te hebben.

d'Oorſake van deſe vergetentheyt,

is de ſuyverheyt , ende eenvoudic

heyt van deſe kenniſſe, daer wy van

gheſproken hebben, de welcke de

ziele beſittende, ende door-ſtralen

de, ghelijck ſy ſuyver en net is, ſoo

maeckt ſy haer oock eenvoudich,

ſuyver en net van alle begrypingen,

ende formen der ſinnen , ende der

memorie, door de welcke ſy te vo

ren was werckende , ende op deſe

maniere laet ſy haer in vergetent

heyt, ſonder dat ſy oogh-merck

nemt , ofte eenighen onderſcheyt

maeckt tuſſchen den tydt. Waer uyt

volght dat dit ghebedt, al-hoe-wel

dat'etſeer langh-durende is (ghe

lijckick geſeyt hebbe) ſoo dunck'et

nochtans aende ziele ſeer cort te

weſen, om dieſwille dat 'et in eene

ſuyvere verſtandeniſle gheſchiet is,

het welck is dat cort ghebedt, van't

welckgheſeyt wort, dat'et de he

melen door-dringht. 'tWordt een

core ghebedt genoemt, om dieſwil

le dat men den tyt niet en bemerckt:

het door-gaet, ende door-dringht

de hemelen , om dieſwille dat de

ziele in eene hemelſche verſtande

niſle vereenicht is, ende alſoo laet

deſe kenniſſe de ziele, als ſy ont

waeckt, oft tot haer ſelven comt,

met die uyt-werckſelen, de welcke

# haer voorts-ghebrocht heeft,

onder dat ſy die ghevoelden als ſy

gheſchieden, welcke uyt-werckſe

len zijn , eene verheffinge desgeeſt

tot hemelſche verſtandeniſſen, ende

eene vervremdinghe,ende af-ſchey

dinghe van alle ſaken, ende haerder

formen, ende figuren : het welck

David beleytaen hem gheſchiet te

zijn, als hy uyt ſoodanighe verge

tentheyt in ſy ſelven weder-keerdé,

ſegghende : Ick ben ontwaeckt ghe

worden, ende ben gheworden als een

eenſame muſſche alleen woonende in't

dack. Hy ſeght eenſame, te weten ,

van alle ſaken af ghetrocken, ende

vervremt. Daer- en boven ſeghth

in't dack, dat is,den geeſt om#
gheheven, ende alſoo blyft de ziele

ghelijck onwetende in alle ſaken ,

om dieſwille dat ſyGodt maer alleen

en kent, ende nochtans en weet ty

N 2 niets
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Cant.6•

II.

Cant. 3

3e

niet , hoe dat'et gheſchiet. Alſoo

oock de Bruydt ſtelt onder d'effecté,

ofte uyt-werckingen van deſë ſlaep,

ofte vergetentheyt, deſe onwetent

heyt » # ſy ſeght : Neſcivi, dat is

te ſegghen , Ick en hebbe niet gheuve

ten van waer. Maer al is't ſaken(ge

lijckgheſeytis) dat 'et aende ziele

# , dat ſy, in deſe kenniſſe ge

ſtelt zijnde, niet met allen en doet,

noch met eenighe ſake beſigh is, om

dieſwille dat ſy met haer ſinnen niet

en werckt , ## moet ſy nochtans

waerachtelijck ghelooven , ende

haerlaten voor-ſtaen, dat ſy haren

tydt in geender manieren vruchte

doos over-brengen. Want al is't ſa

ken dat'et goetaccort vande crach

ten der ziele ſtille-ſtaet, nochtans

haer verſtant , ende kenniſſe blyft

op die maniere, ghelijck wy geſeyt

hebben. Ende hierom heeft de wy

ſe Bruydt aen haer ſelven gheant

woordt op deſe twyffelinghe, ſeg

gende : ick ſlape, ende mijn hert dat

waeckt , dat is te ſegghen : al-hoe

wel dat ick ſlape naer het ghene ,

waer in ick naturelijcker wyſe op

houde te wercken,mijn hert waeckt

nochtans boven-naturelijcker wyſe,

zijnde verheven in deſe boven-natu

relijcke kenniſſe. Het mercketeec

ken om te kennen oft de ziele is in

deſe verborghe kenniſſe, is ,is't dat

ſy in haer ſelven ondervint, dat ſy

niet meer ghenegen en is om eenich

vermaeck te nemen in eenighe ſa

ken , oft iet anders, 'tzy hoogh, oft

leegh, te peyſen. -

aer hier ſtaet te bemercken,dat

men dit ſoo niet en moet verſtaen »

al oft dat deſe kenniſſe deſe verge

tentheyt noodtſakelijck moet ver

oorſaken om ſulcke te zijn, daer wy

hier van ſpreken: want dit geſchiet

maer alleenelijck, als Godt de ziele

beſonderlijck af-treckt , het welck

niet dickwils en comt te gheſchie

den , door-dien dat deſe kenniſſe de

ziele niet altydt gheheel en beſit,

maer om ſoodanighe te zijn, is het

ghenoeghſaem om de meditatie,

ende bepeyſinghen te laten, dat 'et

verſtant af ghetrocken zy van alle

»articuliere kenniſſen, 't zy tyde

ijcke, 't zy geeſtelijke, ende den

wille niet geneyght en is, noch om

d'eene, noch om d'andere ſake te

#9# gheſeyt is. Dit is

et merck-teecken om te weten dat

de ziele is in deſe vergetentheyt, te

weten, als deſe kenniſſe in't vera

ſtant alleen gheſtort, ende mede

ghedeylt is. Want als ſy t'ſamen

mede-ghedeylt wortaenden wille »

het welck by naer altytigheſchiet

'tzy luttel, oft veel, de ziele wort

het als dan wel ghewaer, is't by al

dien dat ſy't wilt bemercken, dat

ſymet deſe kenniſſe beſich is, ende

onderhouden wort »uyt oorſake,dat

ſy haer daer in gevoelt te weſen met

eenen ſimaeck der liefde, ſonder

nochtans in 't particulier te weten ,

ofte te verſtaen wat ſy is beminnen

de : ende hierom wort ſy genoemt

te weſen eene minnelijcke,ende ge

nerale. ofte alghemeyne kenniſſe,

want op de ſelve maniere ghelijck

ſy is in't verſtant, haer ſelven daer

aen duyſterlijck mede-deelende, al

ſoo is ſy oock inden wille daer aen

Confuſelijck, ende generalijck me

de-deelende de liefde, ende den

ſmaeck, ſonder dat hy beſcheydent

lijck weet wat hy is beminnende,

Dit is nu ghenoegh, om te weten

hoe dat'et van noode is aende ziele,

dat ſy met deſe kenniſſe beſich moet

zijn , om den wegh der medi:p

CIMCG
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ende der bepeyſinghe te laten, ende

om haer te verſekeren, dat al-hoe

wel dat haer dunckt dat ſy ledlch is,

ende niet met allen ſchynt te doen ,

dat ſy haer nochtans wel beſich

houdt, is't by-aldien nochtans dat

ſy de voor-ghemelde merck-teecke
nen in haer ſelven is bemerckende.

Uyt de voorgaende ghelijckeniſſe

kan men oock wel verſtaen, hoe dat

de ziele dit licht daerom niet ſuy

verder , verhevender, ende claerder

moet achten te weſen , om dat'et

aen't verſtantmeer# CIl

de meer# ſchynt , ghe

lijck de ſtrale der ſonne ſich claerder

vertoont aen d'ooghe als ſy vol ſier

kens is; ghemerckt dat volghens de

leeringhe van Ariſtoteles, ende van

de Godts - gheleerden opentlijck

blyckt , dat het Goddelijck licht,

hoe dat'et hoogh-verhevender is,

hoe dat'et aen ons verſtaat duyſter

der is.

Van deſe Goddelijcke kenniſſe

ſoud'er veel te ſegghen konnen val

len, ſoo in haer ſelven bemerckt,als

wel naer d'effecten, ofte uyt-werc

kinghen die ſy voorts-brenght inde

beſchouwende zielen, maer dit ſul

len wy al-te-mael uyt-ſtellen om

daer van te ſpreken op ſijn eyghen

plaetſe : want ſelver het ghene wy

hier gheſeyt hebben, en hadden wy

in't wyt, en breedt ſoo niet moeten

handelen, ten waer miſſchien dat

het waer om deſeleeringe niet meer

belemmert te laten » ghelijck ſy in

der waerheyt blyft: ende voorwaer

ick belyde, dat'et alſoo is : want

behalven dat 'et eene materie is daer

men weynich van handelt, op de

maniere ghelijck wy doen, 'tzy met

woorden, oft ſchriftelijck, als zijn

de in haer ſelven onghemeyn, ende

duyſter, myne kleyne wetenſchap

ende onervaren ſtyl van ſchryven,

die helpen oock daer toe, ende alſoo

miſtrouwende van my ſelven dat

ick die wel ſoude konnen uyt-leg

# , belyde dat ick dickwils te

nckben , ende de behoorelijcke

palen te buyten gaen , de welcke

henoeghſaem waren om hier deſe
eeringhe voor een deel voor te ſtel

len, daer wy van handelen, het

welckick ondertuſſchen alwillens,

ende wetens doen want het ghene

men op d'een maniere niet wel en

kan verſtaen, ſal miſſchien op een

ander maniere, ofte door een ander

reden begrepen worden. Ick ben

daer en boven een weynich langer,

om dieſwille dat ick meyne eenich

licht by-te-brenghen aen't ghene,

het welck hier naer verhandelt ſal

worden. Om welcke reden dunckt

my oock, om dit deel te ſluyten,

noodich te zijn, dat ick op eeneſe

kere twyfelachticheyt antwoorde,

die'erſoude konnen op-ryſen, no

pende de langhduricheyt, ofte cona

tinuatie van deſe kenniſſe,het welck

ick in't volghende Capittel in't cort

doen ſal,

(&# V
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HET XV. CAP ITTE L.

Waer in betoont wordt , hoe oorboorlijck dat et is aende

zielen, die voortganck doen inden geeſt , ende beginnen

te treden in deſe generale kenniſſe der beſchouwinghe, dat

ſy ondertuſſchen noch ghebruycken de meditatie, ende werc

kinghe der naturelijcke Grachten. -

Yt het ghene datter tot noch

toe gheſeyt is , ſoud'er deſe

twyffelinghe konnen op-ryſen , te

weten : oft de voort-gaende zielé,

de welcke Godt in deſe boven-natu

relijcke kenniſſe van beſchouwinge

begint te ſtellen ( daer wy van ghe

ſproken hebben) door-dien dat ſy

eſe beginnen te ghenieten, nu niet

meer en moeten hernemen d'oeffe

ninghe der naturelijcke verbeeldin

ghen , en de meditatien ? Op deſe

twyfelinghe wordt gheantwoodt,

dat deſe leeringhe in geender mani

renſoo moet ghenomen worden, al

oft dat de ghene, die deſe minne

Hijcke, ende eenvoudighe kenniſſe

beginnen te genieten, noeyt de me

ditatie meer en ſouden moeten ghe

bruycken, noch trachten om die te

hebben : want in deſe beginſels van

hunnen voort-ganck, en is de ver

kreghene ghewoonte van deſe ken

niſſe noch ſoo volmaeckt niet, dat

ſy daerom ſoo haeſt , als ſy ſouden

begeeren, eenen act van beſchou

winghe ſouden konnen oefenen,of

te hun ſelven daer in ſtellen : noch

ſy en zijn ſoo verre vande meditatie

niet afegheweken, dat ſy daerom

ſomtydts niet meer en ſouden kon

nen mediteren, ghelijck ſy pleegh

den te doen, inde meditatie eenige

* *

nieuwe dinghen vindende. # in

teghendeel, in deſe beginſels, als

wy door de voorſeyde merck-teec

kenen ſouden bemercken , dat de

ziele haer met deſe ruſte, ende ge

nerale kenniſſe niet en ſoude onder

houden, ſoo moet ſy haer als-dan

vande meditate nootſakelijck noch

dienen, tot dat ſy eenichſints eene

volmaeckte habitude, ofte gewoon

te verkreghen heeft , daer wy nu

van gheſproken hebben, het welck

als-dan weſen ſal, dat ſoo wanneer

ſy ſullen mediteren, ſy hun als-dan

heſtelt ſullen vinden in deſe vreedt

amighe kenniſſe, ſonder dat ſy kon

nen mediteren, ofte haren wille

daer toe pooghen : want eer dat

men ſoo verre geraken kan [ te we

ten tot deſe verkreghene minnelijc

ke kenniſle ] ſoo vindt men in deſen

ſtaet der voort-gaende zielen ſom

tydts het een, ſomtydts het ander,

ſoo dat de ziele haer dickwils vindt

in deſe minnelijcke, ende vreedtſa

mighe kenniſle , ſonder dat ſy iet

comt te wercken met hare crach

ten , ghelijckgheſeyt is gheweeſt :

ende dickwils ſal ſy# noodich

hebben van haer ſelven te helpen

met eene matelijcke, ende ſtille#

peyſinge om haer daer in te ſtellen,

welcke vreedtſamighe kenniſſe be

komen
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komen hebbende , en mediteert,

ofte en werckt ſy niet meer met ha

re crachten, om diefwille dat men

als-dan metter waerheyt magh ſeg

hen,dat deſe kenniſie, ende ſoetic

eyt in haer meer voorts-ghebrocht

wordé, (ſy haer lydentlijck dragen

de)dan oftſy van hare kant iet waer

werckende oft doende. Alleene

lijckſtaet haer maer toe te doen,dat

ſy haer ſelven met eene liefde tot

Godt aendachtich houde, ſonder iet

te willen ghevoelen, ofte te ſien;

maer latende haer ſelven van Godt

alleenelijckleyden , waer in Godt

ſy ſelven op eene lydentlijcke mani

reaen haer is mede-deelende,ghe

lijck het licht ſich mede-deelt aen

den ghenen, die ſyne ooghen open

# Dit is dan maer alleen noot

ſakelijck, om dit Goddelijck licht,

ende in-vloet eenvoudigher, ende

overvloedelijcker te moghen ont

fanghen , dat ſy van haren kant wel

moet toe-ſien, op dat ſy hier geene

andere gevoelijcke lichten van an

dere kenniſſen, formen, ofte figu

ren der bepeyſinghen tuſſchen en

ſtelle , om dieſwille dat die geene

ghelijckeniſſe en hebben met dit

claer , ende ſuyver licht. Hierom

waert by-aldien dat de ziele als dan

eenighe beſondere ſaken wilde ver

ſtaen , ende bemercken , alwaert

ſchoon dat die oock d'alder-geeſte

lijckſte waren, ſoo ſoude ſy dit teer,

ende eenvoudich licht desgeeſt be

letten, die wolcxkens daer tuſſchen

ſtellende, al even-eens, ghelijck oft

men aen iemandt voor# ooghen

iet ſtelde, waer door ſonder twyf

fel het voorder gheſicht , ende kicht

ſoude belet worden.

Hieruyt wort claerlijck beſloten,

dat de ziele, ſoo haeſt als ſy deſe

ſuyveringhe , ende reyninghe van

alle formen, beelden, en de begry

pinghen volmaecktelijck volbrocht

ſal hebben ſoo ſal ſy als dan in dit

ſuyver, ende eenvoudich licht bly

ven, haer ſelven daer in over-vor

mende inden ſtaet der volmaeckt

heyt. Want dit licht is altyt ghe

reedt, ende bereedt om fich aen de

ziele mede-te-deelen, maer om de

verbeeldingen, ende deckſelen der

creaturen , daer de ziele mede be

deckt, ende belemmert is, ſoo en

wort haer dit licht geen ſints mede

edeelt, oft in-geſtort. Maer waert

aken dat deſe deckſels, ende belet

ſels gantſchelijck wegh ghenomen

wirden [ op de maniere ghelijck wy

hier naer ſullen ſegghen ] blyvende

in eene pure naecktheyt , ende aer

moede desgeeſt, ſoo ſoude de ziele

terſtont, nu eenvoudich , ende ſuy

ver zijnde, haer ſelven overvormen

in de ſuyvere, eenvoudighe , ende

Goddelijcke wyſheyt , de welcke

den Sone Godts is. Want als de zie

le, nu met liefde door wondt, quyt

is al het ghene haer naturelijck is,

terſtont wort haer boven-nature

lijck in-gheſtort het ghene Godde

lijck is, ghemerckt Godt geen din

ghen ydel en laet, de welcke hy

niet en vervult.

Dat dan de Godt-minnende ziele,

als ſy niet mediteren en kan, leert

blyven met eene minnelijcke aen

dachticheyt tot Godt , ende met ee

ne vreedtſaemheyt desgeeſt, al is't

ſaken dat haer dunckt dat ſy ledich

is. Want op deſe maniere ſal haer

alleenſkens , ende feer haeſtelijck

de Goddelijcke vrede, ende ruſte

met wonderlijcke , ende verheve

kenniſſen Godts, vervult met God

delijcke liefde in-gheſtort worden

Noch



w---

Tweeden Boeck vanden Op-ganck194.

Noch dat ſy haer alsdan niet meer

met eenighe verbeeldinghen, me

ditatien, ofte formen bekommere ,

ofte moeye, op dat ſy haer ſelven

niet en kome t'ontruſten, ende van

haere inwendighe ghenoechte, en

de vrede af-te-trecken, ende alſoo

kome weer-te-keeren tot het ghene

daer ſy nu eenen af-keer van heeft,

ende ghevoelt: ende is't ſaken dat

haereenighe vroeginghe over-valt

(ghelijck wy gheſeyt hebben) dat

ſy niet met allen doet, ſoo moet ſy

weten, dat ſy eene groote ſake doet,

haerſelven ſtillende, ende in ruſte

ſonder eenighe andere werckinghe

ofte ghenegentheyt ſtellende, het

welck is, 'tghene Godt Almachtich

van ons door den Propheet David

verſoeckt, ſegghende : zyt ledich,

ende ſiet, want ick ben Gode: dat is te

# : leert, ende tracht van al

le ſaken ledich te zijn (te weten in

wendich ) want ghy ſult met groo

te ſmakelijckheyt, ende vreught

ſien Want ickGodt ben,

HET XVI. CAPITTE L.

Waer in ghehandelt wordt vande verbeeldelijcke begrypingen,

de welcke boven-naturelijcker wyſe inde Fantaſie vertoont

worden. Hier wort oock betoont dat ſy de ziele niet konnen

dienen voor eenen naeſten middel tot de Goddelijcke ver

eeninghe.

N Aer dat wy gehandelt hebben

vande begrypinghen,de welc

ke de ziele in haer ſelven naturelijc

ker wyſe kan ontfanghenzende daer

in wercken met de in-beeldende

Cracht, ende Fantaſie , ſoo is het

hevoeghelijck hier te handelê vane

e boven-naturelijcke , de welcke

men noemt Verbeeldelijcke Viſioenen,

de welcke, gemerckt ſy aendebeel

den, formen, ende figuren onder

worpen zijn, ſoogaen# den licha

melijcken inwendigen ſin oockaen,

helijck de naturelijcke. Maer hier

# te bemercken, dat wy onder

den naem van verbeeldelijcke Viſi

oenen willen verſtaen alle ſaken, de

welcke boven-naturelijck, konnen

vertooght worden aeu d'inbeelden

de Cracht onder de ghedaenten van

beelden, figuren , ende formen. »

ende dat met ſeer verheve, ende

volmaeckte manieren van gedaen

ten, de welcke oock veel levender,

ende volmaeckter vertooghen,ende

beweghen, als wel die, de welcke

naturelijcker wyſe aende ſinnë ver

tooght worden. Want alle begry

# , ende ghedaenten der vyf

ichamelijcke ſinnen, die haer aen

de ziele vertooghen, ende daer in

hunne naturelijcke plaetſe hebben,

konnen daer in oock boven-nature

lijcker wyſe haer plaetſe hebben,

ende aen haer vertoonen ſonder ee

nighen dienſt oft toe-doen der uyt

# ſinnen: want de Fantaſie,

ende Memorie is gelijck een al-ge

meyn

Pſ: 45,

II



des Berghs Carmeli. iej

Exod.

40.33.

Iſai,6,

I.

Jerem, h

I, II,

meyn ontfanghbaerplaetſe ten op

ſicht van't verſtant, inde welcke al

le ſoorten van beelden, ende formé

ontfanghen worden, de welcke het

verſtant verſtandelijck, ofte begry

# moet maken , ende als dan

et verſtant aenſiet die,ende ſtryckt

daer over ſijn oordeel.

. Men moet dan weten, dat ghe

lijckerwys die vyfuytwendige ſin

den de beelden, ende ghedaenten

haerder voorworpſelen vertoogen,

ende voor-ſtellen aen deſe inwendi

heſinnen, alſookonnen oock de

elve beelden, ende gedaenten haer

ſelvé boven-natuerlijcker wyſe ver

toonen ſonder het toe-doen der uyt

wendighe ſinnen, ende dat op eene

volmaeckter, ende veel levender

maniere. Ende op deſe maniere

vertoont Godt onder de ghedaenten

van deſe beelden veel meerder ſa

ken aende ziele, ende onderricht

er met eene uytnemende wys

heyt, ghelijck men over-al ſien kan

inde H. Scrifture, ghelijckerwys,

als wanneer Godt ſyne glorie onder

de ghedaente van eenen roock ge

toont heeft, die den Tempel ver

vulden. Daer-en-boven heeft hy ſy

ne glorie veropenbaert tuſſchen de

Seraphinen,de welcke hun aenſicht,

ende voeten met hun vleugelen be

deckten. Ende aen Jeremias heeft

yeene wakende roede ghetoont,

ende aen den Propheet Daniel een

menichte der Viſioenen , &ç. . .

Denduyvel tracht oock de zielen

te bedrieghen met ſyne waerſchyne

lijcke goede Viſioenen, gelijck men

inden# boeck der Koninghen

ſien kan,als wanneer hy alle de Pro

feten van Achab bedroogh, voor

ſtellende aen hunne in-beeldende

cracht de hoorens. » 'vooreſeggende

dat hy met die, Syrien ſoude over

winnen, ende vernielen,het welck

nochtans een leughen gheweeſt is.

Van ſoodanighe ſoorte zijn geweeſt

de Viſioenen vande Huys-vrouwe

van Pilatus, door de welcke hy

trachten te beletten, dat Chriſtus

onſen Salighmaker ter doodt niet

en ſoude verweſen worden : ende

diergelijcke andere ſoorten van Vi

ſioenen, de welcke men noch vint

in verſcheyde andere Schriftuer

plaetſen.

Soodanighe verbeeldelijcke Viſie

oenen over-komen dickwilder aen

perſoonen, die nu inden wegh des

geeſt voort-ganckghedaen hebben,

als wel d'uytwendige lichamelijcke

'Viſioenen, noch # en verſchillen

niet van die , de welcke door d'uyt

wendighe ſinnen in-komen , voor

ſoo veel als ſy beelden , ende ghe

daenten zijn, maer voor ſoo veel als

aengaet haerder volmaecktheyt,en

de uytwerckinghen, die ſy, voorts

brenghen, ſoo iſſertuſſchen die wel

een ſeer groot verſchil: om dieſwil

le dat-ſe ſubtylder zijn, ende groo

-tere uytwerckinghen inde ziele ver

oorſaken, want ſy zijn t'ſamen bo

ven=natuerlijck, ende meerder ina

wendich, als welzijn d'uytwendige

boven-natuerlijcke : al-hoe-wel dat

dit niet en belet, dat ſommige van

die uytwendighe lichamelijcke on

dertuſſchen grootere uytwerckingë

-voorts brenghen , ende veroorſa

ken; het welck ten leſten gheſchiet

op die maniere, gelijck'etaen Godt

belieft dat die mede-deelinge ghe

ſchiede, maer wy ſpreken nu vol

# hare natuerlijcke bequaem

eyt voor ſoo veel als ſy meer in

wendich zijn. -

-- De verbeeldelijcke Cracht, ende

O fantaſie

/
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fantaſie is dien ſin,inden welcké den

duyvelghemeynelijck fijne cracht,

ende# uyt werckt, want

deſen ſin is ghelijck de poorte, ende

den in-ganck vande ziele , alwaer

het verſtant comt om fich te voor

ſien, ghelijck in eene have, ofte

...merckt, ende ſijn gherief nemten

de laet van deſe ghedaenten. Hier

om comt Godt , ende den duyvel

oock met beelden, ende formen om

- die aen't verſtandt te preſenteren,

al-hoe-wel dat Godt deſen middel

niet alleen en gebruyckt om de zie

le t'onder-richten , ghemerckt dat

hy inde ziele weſentlijck blyft;maer

hy kan dit oock doen, 't zy door ſy

ſelven, 'tzy door andere middelen.

Ick en wille hier niet langher meer

blyven om leeringhen by-te-bren

ghen vande merck-teeckenen, door

# welcke men kan onderſcheyden,

welcke Viſioenen van Godt komen,

welcke niet, ghemerckt dat et mijn
voornemen niet en is daer van hier

te handelen, maer alleenlijck het

verſtandt t'onderrichten, op dat 'et

ſy ſelven in deſe Viſioenen niet en

kome te verwerren , ende de ver

- eeninghe der Goddelijcke Wysheyt

te beletten, ende door valſche Viſi

oenen bedroghen te worden.

Daerom ſegh ick dat het verſtant

ſich met geene van alle die begry

pinghen,verbeeldelijcke Viſioenen,

ende van alle andere, de welcke hun

ſelven onder eenighe gedaente, for

-me, ofte eenighe beſondere ken

nifle voor-ſtellen, ofte preſenteren,

't zy dat-ſe valſch zijn, ende vanden

duyvel voorts-komen , 't zy oock

dat-ſe waerachtich zijn van Godts

weghen , met geene van die [ ſegh

ick J en magh het verſtant ſich be

lemmeren, noch voeden, noch de

w

ziele en magh die oock ontfanghen,

noch op die blyven ſtaen, is 't dat ſy

wilt onthecht, ontbloot, ſuyver,en

de eenvoudich zijn ſonder eenighen

middel , ghelijck'er tot de Godde

lijcke vereeninghe verſocht wordt.

De reden hier van is deſe: om dief

wille dat alle deſe voorghemelde

beelden in haerder begrypinge, hun

ſelven altydt vertooghen onder ee

nighe II anieren,ende bepaelde mid

delen : maer de Goddelijcke Wys

heyt, met de welcke het verſtandt

ſich moet vereenighen,en heeft gee

ne middelen noch manieren, noch

palen, noch daer en is geene beſon

dere kenniſſe, die haer can begry

pen, ghemerckt ſy gheheel ſuyver,

ende eenvoudich is. Nu om twee

uytterſte dinghen ſamen te voegen,

# de ziele is, ende de God

elijcke Wysheyt , ſoo iſſer nootſa

kelijck dat ſy met malkanderen in

eene ſekere maniere van ghelijcke

niſſe over-een komen : hier uyt ſoo

volght dat de ziele oock moet ſuy

ver , ende eenvoudich zijn, niet

bepaelt, noch aen eenighe particu

liere kenniſſe ghekleeft, noch met

eenighe palen der formen, gedaen

ten 3 oft beelden af ghemeten,ende

beſloten. Endeghemerekt dat Godt

onder geene beelden, ofte ghedaen

ten begrepen wort, noch oock on

der eenighe beſondere kenniſſe, al

ſoo en magh de ziele oock door ee

nighe ghedaente , ofte beſondere

kenniſie niet bepaelt zijn, om met

Godt vereenicht te worden. Voor

der, dat inGodt geene gedaente,ofte

ghelijckeniſſe ghevonden wort, dat

# ons den H. Geeſt ſeer wel te

ennen in't boeck Deuteronomii,

met deſe woorden : Ghy hebt het Deuter.

:

gheluyt van ſyne woordenghehoort,", 4. I2.

g
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Num,

12.8,

de geen ghedaente en hebdy in hemghe

ſien, Hy ſeght wel dat daer eene

duyſtere wolcke, ende doncker

heyt waren, de welcke is die duy

ſtere, ende confuſe kenniſie, daer

wy van gheſproken hebben , inde

welcke de ziele met Godt veree

nicht wort. Ende een weynich daer

naer ſeght hy : Ghy en hebtgeene ge

lijckeniſſe gheſien op den dagh als den
Heere u-l. aen-# heeft in Ho

rebuyt het midden des viers.

. Maer nu, dat de ziele tot ſooda

nighe verheventheyt der Goddelijc

ke vereeninghe niet en kan ghera

ken, hoedanighe in dit leven kan

omen worden, door den mid

del van eenighe beelden, ofte ghe

daenten, dit geeft den ſelven Geeſt
Godts te kennen in't boeck derGhe

tallen, alwaer Godt Aaron, ende

Mariam, Broeder, ende Suſter van

Moyſesberiſpende,om dieſwille dat

ſyteghen hem murmureerden,ende

willende aen hun te kennen geven

den verheven ſtaet der vereeninge,

ende ghemeynſaemheyt » tot den

welcken hy Moyſes verheven had

de , heeft gheſeyt : Is't datter ie

mandt onder U-L, eenen Propheet des

Heeren is, aen dienſalickmy veropen

baren in een Viſioen, oft ick ſal hem

4en-ſpreken door eenen droom : maer

ſulcken en is Moyſes mynen dienaer

niet, die den alderghetrouwtjten is in

mijn Huys : want ick ſpreke hem aen.

mont aen mont, ende hyJiet den Heere

openbaerlijck, niet door donckerheyt,

ofte doorghelijckeniſſen. Uyt welcke

woorden opentlijck blyckt, dat in

dien verheven ſtaet der vereenich

de liefde, Godt ſich aende ziele

geenſintsmede deelt door den mid

del der verbeeldelijcke Viſioenen,

gelijckeniſlen,ofte# ſulcx

moet ghevonden worden , maer

montaen mont, dat is te ſegghen,,

in een puer , ende naeckt weſen

Godts, het welcke is ghelijck den

mont des Heeren inde# ende

van ghelijcken in een puer , ende

naeckt weſen der ziele door den

middel des wille , den welcken is

dé mont der ziele inde liefde Godts.

Waerom om tot deſe ſoo vol

maeckte vereeninghe te moghen

gheraken, moet de ziele haer ſorgh

vuldichlijck wachten, dat ſy niet

en kome te ſteunen, op verbeelde

lijcke Viſioenen, formen, ghedaen

ten , oft oock op particuliere ken

niſſen, ghemerckt dat die haer niet

dienſtich en konnen zijn tot eenen

ghelijckmatighen , ende naeſten

middel van deſe vereeninghe's

Maer in tegendeel ſy ſullen haer

eerder een beletſel weſen , ende

hierom moet ſy die verfoeyen, en

de ſoo veel als't in haer is, moet ſy,

ſorgen, dat ſy in haer niet en komé.

Want waert by aldien dat ſy in ee

nich gheval behoorden ontfanghen.»

ende gheacht te worden , dat ſoude

moeten weſen om 'tprofyt, ende de

vruchten, die-ſeinde ziele voorts

brenghen, als ſy waerachtich ziin :-

maer om die reden en is't niet

noodtſakelijck die t'ontfanghen, in

teghendeel is'et oorboorlijck die

altyt te verfoeyen , ende te verwor

pen om een veel grooter goet :

want al'et goet, dat deſe verbeelde

lijcke Viſioenen in de ziele konnen .

veroorſaken, is kenniſſe, liefde,

ende ſoeticheyt, ghelijck oock zijn

doende, d'uytwendighe lichaeme

lijcke Viſioenen, daer wy van ghe

ſproken hebben, maer tot dieneyn

e en is't niet noodtſakelijck dat

men-ſe ontfanght : want, ghelijck
- O 2 - wy
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wy hier vooren## hebben, als

ſy aen de Inbeeldende cracht ver

tooght worden , ſoo veroorſaken,

ofteſtorten ſy datelijck deſe kenniſ

ſe, liefde, ende ſoeticheyt inde zie

le, de welcke Godt wilt dat ſy ver

oorſaken, ende alſooontfanght de

ziele op eene lydende maniere

haereffëêt, ofte uytwerckinghe,die

haer verweckt, ſonder dat ſy die

kan beletten : ghelijekºet oočk in

haer macht niet en is die te beko

men ,al-hoe-welſy te vooren groo

telijcx gheaerbeydt heeft om haer

daer toe te bereyden.

De ziele is hierin eenichſints ge

Hijck aen een glas, het welck de

ſtrale derſonne, die het beſtraelt,

niet beletten en kan, maer het glas

zijnde op eene lydende maniere

bereydt door de ſuyverheyt, ende

netticheyt, wort van die ſtrale ver

licht, ende beſtraelt, ſonder dat 'et

eenighe neerſticheyt , ofte mede

werckinghe doet. Alſoo oock de

zieleen kan niet anders, oftſy moet

in haer dien in-vloeyt, ende mede

deelinghe van die verbeeldinghen

ontfanghen : want den lydenden

wille , blyvende in eene oodt
moedighe , ende minnelijcke over

gevinghe, en kanaende boven-na

tuerlijcke inſtortinghen niet weder

ſtaenſ; al-hoe-wel dat donſuyver

heyt, ende onvolmaecktheden der

ziele, buyten alle twyffel een groot

beletſel zijn, ghelijck oock de vlee
ken, die in een glas zijn, de klaer
heyt beletten.# nu claer

lijck blyckt, dat hoe de ziele haer

ſelven door den wille, endeaffectie

meerderſal onthecht,ende ontbloot

hebben van alle vlecken der begry

pinghen, beelden, ende figuren,

inde welcke de geeſtelijcke mede

deelinghen# wyvan geſproké

hebben beſloten zijn, ſoo en be

rooft ſy haer ſelven alleenlijck niet

van deſe mede-deelinghen , ende

goederen die ſy veroorſaken, maer

integendeelſy bereyt haer veel be

ter om die claerheyt, vryheyt des

geeſt, ende ſuyverheyt overvloe

diger tºontfanghen, alle die#
pinghen daer latende, de welcke

zijn de gordynen,ende voor hangh

ſelen, de welcke het ghene, dat in

haermeer geeſtelijckis, bedecken.

Soodanighe begrypinghen beſitten

dan den# , endedengeeſt, is't dat

hy ſich daer mede wilt onderhou

den, ende daer in voeden, inder

voeghen, dat den geeſtaende ziele

niet en kan eenvoudelijck, ende

vrylijck mede-ghedeelt worden :

want 'tis claer, dat et verſtant geen

vryheyt en heeft om de ſubſtantie

tºontfanghen, ſonlangh als et ſich
met de ſchorſe onderhoudt.

Waer uyt volght, dat waer het

ſaken de zielen die wilde optfan

ghen , ende groot achten, ſoorten

ſoude ſy niet anders doen, als haer

ſelven verwerren, ende tevreden

houden met een minder goet, dat

daer inbegrepenis, het welck is,

al het ghene ſy in die kan begrypen,

ende kennen, te weten deſe förme,

ende beelt, ende particuliere ken

nifie. Want het ghene, het weſtk

daer in het principaelſte, ende het

uytnemenſteis (te weten het gee

ſtelijckgoet, het welckhaer in ge

ſtortis) dat enkanfy niet begrypé,

noch verſtaen, nochſy en weet niet

hoedat et is, nochſy en ſoudºet met

eenige woordé konnen uyt-leggen,

om dieſwille dat 'et gheheel ende

# eeſtelijck is. Het ghene dan

t ſy daer van kan kennen, is maer

alleen



des Berghs
Carmeli. vo9

alleenlijck het alderminſte (ghe

lijckwy# hebben) het welck

in die ghevonden wort , volghens

haer manierevan verſtaen, te we

ten deghedaenten, ende formen,

de welckeſy door de ſinnen beko

men heeft. Hierom ſegh'ick, dat

het geeſtelijckgoet van die Viſioe

nen (het welckſy, noch verſtaen,

noch verbeelden kan 1 haer lyden

der wyſe mede-ghedeelt wort, ſon

der dat ſy Hare werekelijcke manie

re van te verſtaenghebruycke,noch

weet te gebruycken. Men moet dan

altydt d'ooghen der ziele van alle

die begrypinghen af-keeren, die ſy

beſcheedelijck ſien, ende verſtaen

kan, de welcke, ghemerckt ſy ha

remede-deelinghe hebben met de

ſinnen, en hebben geene vaſticheyt,

ofte ſekerheyt van't Geloove, maer

d'ooghen te ſlaenop'tghene ſy niet

en ſiet, ende het ghene de ſinnen

nietaen-en-gaet, maer den geeſt,

het welck niet en valt onder de fi

guren der ſinnen, is het ghene, het

welck de ziele tot de vereeninghe

leydt door't Gheloove, het welck

den eyghen middel is. Ende alſoo

doende, ſullen die Viſioenen, vol

ghens 'tghene dat in haer ſubſtanti

eel is, aende ziele voordeelich zijn

ſoude ontfanghen , ende haer daer

aen met affectie hechten,

Maer hier valt eene twyftelinghe

voor,te weten,is't dat'et waer is, dat

Godt boven-natuerlijcke Viſioenen

# aendeziele, niet tot dieneynde

at ſy die ſoude ontfangen, oft daer

op ſteunen, ofte daer eenich werck

van maken, waer toe geeft hy

die dan? ghemerckt dat-ſe konnen

oorſake zijn, dat de ziele daer door

in vele perijckelen, ende dolingen

kan komen te vallen, oft ten min

ſten beletſelen ſtellen [ daer wy van

gheſproken hebben] datde ziele in

den geeſt geenen voort-ganck doen

en kan-, ende daer-en-boven noch

te meer, om dat Godt aende ziele

geeſtelijcker wyſe, ende in ſubſtan

tie kan geven, al het ghene hy aen

haerdoor de ſinnê mede-deelt,door

den middel van die voorſeyde Viſ

oenen, endeſinnelijcke verbeeldin-l

ghen, Opdeſe twyffelinghe ſullen

wy in'tnaeſteCapittel antwoorden:

want naer mijn oordeel, ſy beſluyte

in haereene leeringe, die ſeer noot

ſakelijck is , ſoo voor geeſtelijcke

perſoonen, alsoock voor de ghene,

die hun onderrichten: want ſy hout

ons voor de maniere, ende het eyn

de , het welck Godt ghebruyckt,

om het Gheloove dieper in-te-prin-gende ſich voor-wendt, als hy die is

ten, als fy oprechtelijck ſal weten

te verloochenen, ende te verfoeyen

hetghene het welekin die ghevoe

lijck, endein't particulier begrype

lijckis, ende als ſy het eynde wel

ſal weten te# cken, tot het

welck Godt die aende ziele ghege

ven heeft, die verſtootende, ende

verwerpende : want ghelijck wy

vande lichamelijcke Viſioenen ge

ſeyt hebben,Godt en geeft die daer

om aende ziele niet, op dat ſy die

mede-deelende ; ende ghemerekt

datter veel ghevonden worden, die

dit niet en weten, ſoo is't dat ſy,

noch hun ſelven , noch andere tot

de Goddelijcke vereeninghe weten

te beſtieren : want ſy meynen dat

om de ſelve reden dat ſy weten dat

ſe van Godt komé, ende alſoo waer

achtich zijn, dat'et oorboorlijckis,

dat-ſe aen die moghen kleven, ende

daerop ſteunen, niet peyſende dat

de ziele in die oock ſeer wel kan

O 3 vinden

&
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vinden haer maniere van eyghen

dom, van aen-hechtinghe, van be

letſelen, ghelijck in wereltſche ſa

ken , tenzy dat-ſe die oock weet te

verloochenen, ghelijck die werelt

ſche. Ende hierom dunck'et hun

goet, ende profytich te zijn Viſi

oenen t'ontfanghen, maer tydelijc

ke ſaken te verworpen, ende op de

ſe maniere ſtellen ſy de zielen, die

ſy onder-nomen hebben te beſtieré,

in een uytterſte perijckel, ende aer

beyt, die ſy genootſaeckt zijn tºon

derſtaen,om t'onderſcheyden oft-ſe

waerachtich, ofte valſch zijn. Jae

Godt ſelver en ghebiedt niet, dat ſy

deſen aerbeytſouden onder-nemen,

noch oock de ſimpele eenvoudighe

zielen in ſoodanighen ſtrydt, ende

perijckel ſtellen , ghemerckt dat ſy

voor ooghen hebben die vaſte, ende

ſekere leeringhe des Gheloove , in

het welck ſy moeten trachten te

voorderen; het welck nochtans niet

gheſchieden en kan, ten zy dat de

ooghen des verſtants gheſloten zijn

aen al het ghene, dat aende ſinnen

onderworpen is, ende eene clare,

ende particuliere kenniſſe voorts

brenght. Want al hoe-wel dat den

H. Petrus ſoo verſekert was van dat

Viſioen der glorie, het welck hy

inde Transfiguratie Chriſti gheſien

hadde, nochtans naer dat hy ſulck

Viſioen aende Geloovighe verhaelt

hadde, tot de welcke hy was ſchry

vende,ende tot hetGeloove hun be

ſtierende, heeft hy gheſeyt : Wy

hebben een vaſter ghetuygheniſſe (als

dit Viſioen van Tabor is ) uyt de

woorden der Profeten, die ghetuyghe:
niſſe geven### Chriſtus, aende

#ghy wel doet van op die te lettë,

als op een licht, dat lichtende is op een
duyſterplaetſe.

Is't dat wy deſe gelijckeniſſe eens

pelijck# 3 wy ſullen

aer in uytdruckelijck de leeringhe

vinden, die wy zijn gevende. Want

te ſegghen , dat wy het Gheloove

ſouden aenmercken, het welck de

Profeten gheleert hebben, ghelijck

een licht, het welck ſchynt in een

duyſter plaetſe,hier door worden wy

ghewaerſchouwt, dat wy inde duy

ſterniſſe ſouden blyven, hebbende

d'ooghen der ziele gheſloten aen

alle andere lichten , ende dat deſe

duyſterheyt des Geloove, het welck

oock duyſter is, het licht alleen ſou

de zijn, waer op wy ſteunen moe

ten. Want is't dat wy willen ſteu-,

nen op andere claere lichten van

particuliere kenniſſen, ſoo en ſteu

nen wy nu niet op't duyſter licht, het

welck 'tGheloove is, noch ten ver

licht ons niet in een duyſter plaetſe,

daer den H. Petrus van ſpreeckt,

welcke plaetſe het verſtant beteec

kent , het welck ghelijck den can

delaer is, waer op die kerſſe des Ge

loove gheſtelt wort, ende dien-vol=

ghens moeter verſtandt oock duy

ſter weſen , ſoo langh tot dat den

dagh van't claer aenſchouwé Godts

in't ander leven verſchyne,ende in't

teghenwoordich den dach der over

vormentheyt , ende vereeninghe

met hem, tot de welcke de ziele is

trachtende.

2. Pet,

I • 9.
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HET xVII. CAPITTEL.

Waer in verclaert wort het eynde, ende de maniere, de welke

Godt ghebruyckt inde geeſtelijcke goederen aende ziele door

de ſinnen mede te-deelen. Hier wort oock gheantwoordt op

de twyfelinghe, die hier boven voor-gbeſtelt wort.

Aer ſoude veel te ſegghen val.

len rakende het eynde, het

welck Godt ſich voor wendt, ende

de maniere, de welcke Godt ghe

bruyckt in deſe Viſioenen te geven,

om eene ziele uyt hare traegheyt,

ende ſlappicheyt te verheffen tot ſy

ne Goddelijcke vereeninghe, maer

om dat alle geeſtelijcke boecken

daer van ghenoeghſaem handelen,

ſoo ſalick in dit tegenwoordich Ca

Pittel maer alleenelijck ſpreken, het

welck ſal dienſtich weſen om te

voldoen aen onſe twyffelinghe, de

Welcke was : waerom dat Godt.

die d'alderwyſte is, ende ſoo ſorgh
vuldich om vande zielen alle belet

Zelen af-te-weeren,ende die te trec
ken# alle ſtricken , waerom dat

hy Iſegh'ick J ſoodanighe boven

natuerlijckeViſioenen preſenteert,

ende aende ziele mede-deelt, aen

gheſien darter ſulck een perijckel

ende beletſel in geleghen is van gee

nen voort-ganck te doen,#
wy gheſeyt hebben ?

Om hier op t'antwoorden, ſoo

moet men eerſt voor al dry grondte

redenen noodtſakelijck voor-ſtellen

waer op deſe leeringhe gefondeert,

ofte ghegrontveſticht is : d'Eerſte

is vanden H. Paulus, ſegghende :

in't boeck der Wysheyt, alwaer hy

ſeght : Dat de Wysheyt alle dinghen

ſoetelijck beſchuckt [ dat is te ſeg

ghen ] dat al-hoe-wel de wysheydt

Godts van't een eynde tot d'ander

ſtreckt , dat is, van d'een uytterſte

tot d'ander uytterſte, Sy beſchickt

nochtans alles ſoetelijck. De Derde is

vande Godts gheleerden, ſeggende:

Dat Godt alle Jaken beroert naer haer
der maniere. Overſulckx dan het

blyckt claerlijck volghens deſe dry

fondamenten, ofte grondt-redenen,

dat Godt, op dat hy eene ziele be

roere, ende die verheffe uyt het

eynde, ofte uyt het uytterſte haer

der verworpentheyt, tot het ander

eynde, ofte uytterſte haerder ver

hevenheyt in ſyre Goddelijcke ver

eeninghe ; dat Godt (ſeghick) dit

ordentlijck , ende ſoetelijck, ende

navenant de maniere der ziele moet

doen. Ghemer, kt dan dat d'orden

der kenniſle, de welcke de ziele is

ghebruyckende, gheſchiet door for

men , ende beelden, ende dat de

maniere der kenniſſe, ende weten

ſchap gheſchiet door de ſinnen, hier

uyt ſoo volght , dat Godt, om de

ziele te verheffen tot de opperſte

kenniſſe, ende om dat ſoetelijck te

doen, moet beginnen vandenalder

Sap. 8.
I -

Rom. Dat al watter is, van Godt gheſchickt- - leeghſten trap , ende van't alder

23. 1. is. De tweede is vanden H. Geeſt uytterſte der ſinnen vande ziele, op
dat
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dat hy haer alſoo allenskens kome te

verheffen, volghens hare maniere,

tot het andereynde van hare geeſte

lijcke wysheyt , het welck onder
den ſin niet en valt. Hierom onder

richt hy de ziele eerſt voor al door

formen, beelden, ende ſinnelijcke

weghen ( navenant hare maniere

van te verſtaen ) 't zy dat-ſe natu

relijck zijn, 't zy boven-natuerlijck,

ende door den middel van bepeyſin

ghe beſtiert hy die tot denopperſten

geeſt Godts : ende dit is de reden

waerom dat Godt aende ziele ſoo

danighe Viſioenen, ende verbeel

delijcke formen,ende andere ſinne

lijcke , ende verſtandelijcke kenniſ

ſen geeft. 't Is wel waer datGodt aen

haer datelijck,ende inden eerſtë act,

ofte werck de ſubſtantie des geeſts

wel gerne ſoude geven, waert dat

die twee uytterſte ſaken, te weten,

het menſchelijck, ende het Godde:

lijck, den ſin, ende den geeſt vol

ghens den ghemeynen loop der na

ture konden over-een-komen, ende

door een enckel eenvoudich werck

vereenicht worden , ſonder datter

te voren meer andere bereydende

wercken moeſten voor-gaen, de

welcke ordentlijck, ende ſoetelijck

onder hun over-een-komen, zijnde

d'een werck het fondament, ende

bereydinghe tot d'andere, gelijcker

wys inde natuerlijcke werckende

ſaken d'eerſte diſpoſitien, ofte be

reydinghen zijn dienende aende

tweede, die wederom aende derde,

ende die aende navolghende, ende

ſoo voorts. Ende op deſe maniere

volmaeckt Godt den menſch, naer

de maniere vanden menſch , door

d'alder-leeghſte,ende uytwendighe

ſaken hem verheffende tot meerver

hevender, ende meer inwendiger.

Hierom volmaeckt Godt eerſt

voor al den lichaemelijcken ſin der

ziele, dien verweckende om de na

tuerlijcke, volmaeckte, ende uyt

wendighe voorworpſelen wel te

ghebruycken , ghelijckerwys zijn,

om devotelijck Miſſe , ende Ser

moon te hooren, Heylighedinghen

t'aenſien, den ſmaeck te verſterven

in't eten, 't ghevoelen met ſtrenghe

penitentien te pynighen, ende fijne

uytwendighe ſinnen in alles te ver

winnen. Als wanneer nu die ſinnen

alſoo eenichſints gheſtelt, ende be

reyt zijn, ſoo comt hy die meerder

te volmaken, gevende aen die ee

nighe boven-natuerlijcke gratien,

ende vermaeckelijckheden om die

in't goet meer en meer te beveſti

ghen, aen die voor-ſtellende, ende

preſenterende eenighe boven-natu

relijcke# , ghelijc

kerwys zijn lichaemelijcke Viſioe

nen der Heylighen, ofte van hey

lighe ſaken, ſeer ſoete geuren, ho

nich-vloeyende woorden , door

welcke ſaken den ſin ſeer grootelijcx

in de deught gheſterckt ende ghe

veſticht , ende vande ghenegent

heyt der quaede en de ſchadelooſe

voor-worpſelen af getrocken wort.

Daereen boven de lichaemelijcke

inwendighe ſinnen# welcke

wy hier handelen ] de welcke zijn

de In-beeldende Cracht, ende de

fantaſie, worden te ſamen oock van

Godt volmaeckt, ende gheveſticht

in't goet door aenmerckinghen,

meditatien , ende heylighe bepey

ſinghen,op de maniere gelijck ſe in

die konnen vallen, den geeſt in alle

deſe ſaké onder-richtende. Naer dat

dan alle die ſinnen door de natuer

lijcke oefeninghen ghenoeghſaem .

gheſtelt, ende bereyt zijn , ſoo is

- Godt
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Godt ghewoon die te verlichten,

ende meer geeſtelijck te maké door

eenighe boven-natuerlijcke vero

Penbaringhen, de welcke wy hier
noemen verbeeldelijcke te weſen,

uyt de welcke den geeſt oock groot

Profytcomt te trecken, gelijck w

ghefeyt hebben, denweſckenoog

allenskens wordt volmaeckt, ende
gheformeert, ſoo door die lichae

melijcke uytwendighe, als inwen

digheveropenbaringhen. Ende al

ſooleydt Godt de ziele van trap

tot trap, totºet meer inwendich :
niet dat et noodich is deſe orden

van't beginſel af tot het eynde toe

ſoo nauwkeurichlijck t'onder-hou

den. (ghelijck wy hier beſchreven

hebben ) want Godt geeft onder
tuſſchen het een ſonder het ander,

volghens dat hy ſiet dat et dienſtich

isaende ziele,oftewel volgens dat

hy haer die gratie, en de gunſteghe

heftte jonnen, maer den ghewoo

nelijcken wegh, ofte maniere is ge

lijck-formich, ende over-een-ko

Inende met het ghene gheſeydt is.

Op deſe maniere dan onder-richt

Godt emeynelijck deziele, ende

finaeckteſe geeſtelijck, beginnende

haerden geeſt mede-te-deelen door

uytwendighes ghevoelijcke, ende

#et de ſinnen over-een-komende

ſaken, volghens de kleynicheyt,en

deweynighe bequamicheytderzie

les op dat den geeſt onder de ſchorſt

# deſe ghevoelijcke ſaken, de

welcke uyt haer natuergoet zijn,
Particuliere acten voorts-brengen

de ende ontfanghende ſoo veel

Broexkens der geeſtelijcke mede

º: * eeneiighewoonte ider

geeſtelijcke ſaken verkryghe, ende

alſootot #ſubſtantiele taken

desgeeſt ghetake, die van alleE

Verre verſcheyden zijn, ende ver

"Hein tot den welcken de ziele niet

gheraken en kan, ghelijck wy ghe

ſeyt hebben, tenzy allenskens,vol

ghens haer manierevandoen: We

#n door deſinnen, aende welcke ſy

#ydt ghehecht gheweeſt is, Over
ſulcx naer de mate dat ſy den geeſt

ineerder comt te naderen , hande

lende met Godt, ſoo veel te meer

der comt ſy haer tºontblooten, en de

# Vande wegen der ſin,

nen, de welcke zijn de begrypin

ghen , meditatien, en de verbeel

dinghen. Hierom als ſy met Godt

Volmaecktelijck ſai komen te han

elen, foo moet ſy noodtſakelijck

eerſt verloochent »ende verſtooten

hebben, alhet ghene van Godt, oft

Goddelijcke ſaken onder den ſin

ſoude konden vallen. Ghelijcker

wys , hoe eene ſake meerder helt

naerd een zyde, ofte uytterſte,hoe

ſy verder is van d'ander , ende is't

by-aldien dat-ſedaernaer gheheel,

#ganiſch is hellende ſooſalſ, van
d'ander ſyde gantſchelijck##

den, ende gheweken zijn: ghelijck

het ghemeyn geeſtelijck ſpreeck

woordt is ſeggende :
geeſt eensgºeſnaeckt heeft, dan is alle

vleeſch onſmakelijck: dat is te ſeg

ghen: alsmen de ſoeticheydt des

geeſt eensgheſmaeckt heeft als-dan

13 onſmakelijck al het ghene dat

vleeſchelijck is, ſoo dat alle dieſin

nelijcke ſaken, endeſmakenaende

ziele niet meer en behaghen, ende

#enghenaem zijn,waeronder oock

begrepen worden alle de Wercke

# der ſinnen nopende de
geeſtelijcke ſaken is het welck oock

Claerlijck blyckt : want is't, dat er

den Geeſt is, iſoden is hyinuiaende

anºnie meer onderworpen, maar
IST
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is't dat hyſoodanich is, dat hy van

de ſinnen kan bevat, ende begrepen

worden, ſoo en is'et geenen puren,

ende louteren geeſt : want hoe de

ſinnen, ende naturelijcke begrypin

gen daer uyt meerder konnen be

vatten, hoe daer minder vanden

geeſt, ende van boven-naturelijcke

ſaken kan ghevonden worden.

- Overſulcx dan eene geeſtelijcke

ziele, de welcke de geeſtelijcke vol

maecktheyt nu bekomen heeft , en

acht de ſinnen niet met allen meer,

noch ſy en heeft die niet meer van

doen , noch ſy en dient haer daer

van oock niet, beſonderlijck in ſaké

die Godt raken, ghelijckſy van te

voren was doende , eer ſy inden

geeſt ghevoordert was. Dit is, het

ghene den H. Paulus,#
tot die van Corinthien , te kennen

*

1. Cor. ghegeven heeft, ſegghende : Doen

13. II. ick een kleyn kint was , doen ſpraeck

iek als een kleyn kint , ende ickoordeel

den als een kleyn kint , ende ick dach

te als een kleyn kant, maer als ick een

mangheworden ben, heb ick##
leyt al dat kinderlijck tvas. Wy heb

ben nu hier voren te verſtaen gege

vén, hoe de ſinnelijcke ſaken, ende

de kenniſſe, die men daer uyt kan

trecken, alleenelijck maer kinder

lijcke oefeninghen zijn. Overſulex,

waert dat de ziele haer daer aen al

tydt wilde binden, ende noeyt af

trecken , ſoo ſoude ſy altydt een

kleyn kint blyven, van#
een kleyn kint ſpreken, ende van

Godt ghelijck een kleyn kint oor

deelen ende peyſen , want ſoo

langhals ſy aende ſchorſe der ſinne

ſoude blyven hanghen, het welck

een kleyn kint is, moeyt en ſoude 4

tot de ſubſtantie, ofte tot het merg

desgeeſt, het welck een volmaeckt

man is, geraken. Hierom en magh

de ziele de voorſeyde veropenba

ringhen noeyt ontfanghen, op dat

ſe inden Geert ſonde moghen op

waſſen, niet tegenſtaende dat Godt

die aen haer is biedende : gelijcker

wys een kint vande borſten noodt

ſakelijck moet af ghetrocken wor

den , op dat'et eene vaſtere , ende

meer crachtigher ſpyſegewoon ſou

de worden. Maer iemandt ſal my

miſſchien ſegghen dat et noodich is,

dat de ziele, als fy noch kleyn is,

haer daer van als-dan is dienende;

maer als ſy grooterſal zijn, dat ſy

ſe als-dan late , ende verfoeye: ge

lijckerwys een kleyn kint de borſten

noodtſakelijck moet nemen, op dat

het gevoedt worde, tot dat'et ſterck

ghenoegh is, om die te laten. Hier

op antwoord' ick , dat'et ſeker is,

ende ghewis, dat de ziele, voor ſoo

veel aen-gaet de meditatie,ende na

turelijcke be# , door de

welcke ſyG# egint te ſoecken,

de borſten der ſinnën niet en moet

laten örn haer ſelven te voeden, tot

dat ſy ſoo verre gherake, dat ſy die

vrylijck magh laten, het welck als

dan is, als Godthaer nu ſtelt in eene

mede-deelinghe, de welcke meer

# is, te weten, in eene

eſchouwinge,daer wy van ghehan

delt hebben in't elfſte Cap. van deſê

boeck. Maer als'et verbeeldelijcke

Viſioenen, ofte andere boven-natu

# begrypingen zijn,de welcke

onder den ſin konnen vallen, ſonder -

het toe-ſtemmen vanden vryé wil

le, ſooſegh ick , dat de ziele die

noeyt en magh wenſchen te hebben,

noch oock haerſelven daer mede te

veel bekommeren, in wat tyt, ofte

gheleghentheyt dat'et oock ſonde

moghen weſen » 'tzy dat ſy is inden

ſtack
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ſtaet der volmaecktheyt, 't zy in

eenen ſtaet minder volmaeckt, niet

teghenſtaende dat'et ſeker is dat die

van Godts weghen komen, ende dat

om twee reden, -

d'Eerſte is, want , ghelijck wy

heſeyt hebben , # eene lyden

# maniere veroorſaken fy hare

werckelijckheden inde ziele,ſonder

dat ſy die kan beletten, al-hoe-wel

## iet vermagh om de maniere

derW## te beletten,

ende dien-volghens de tweedeuyt

werckinghe,de welcke ſy inde ziele

moeſt veroorſaken, wordt aen haer

overvloedigher mede-gedeelt inde

ſubſtantie, al-hoe-wel dat'et op die

maniere niet en gheſchiet - want

daer en wort geene onvolmaeckt

heytoft eyghendom gevonden, als

men die ſaken uyt ootmoedicheyt,

ende vreeſe is verfoeyende, maer in

tegendeel eene onthechtinge, ende

ontledinghe des geeſt, de welcke is

eene alderbeſte bereydinghe tot de

vereeninghe met Godt.

De Tweede reden is, dat de zie

Ie alle perijckelen, die daer ſchuy

len, comt t'ontvlieden, de welcke

ghevondenworden indegoede vane

de quadeViſioenen t'onderſcheyde,

endeinden Enghel des lichts, ende

der duyſterniſſen tºonder-kennen,

waer in geen profyt gheleghen is,

maer alleenelijck tydt-verlies, ende

eene belemmeringhe der ziele, de

welcke doorſoodanige ſaken belet,

ende gheſtelt wort in perijckel van

te vallen in menichvuldighe onvol

maecktheden , waer door ſy oock

in haren geeſtelijcken voort-ganck

verachtert wort, als de geeſtelijcke

Leydts-mannen haer niet en ſtellen

in het ghene oorboorlijck, ende

dienſtich is, haer ontledigende van

alle begrypinghen, ende beſondere

enniſſen, volghens het ghene wy.k

## hebben van die lichamelijc

e Viſioenen, ende vande verbeel

delijcke, daer wy nu van handelen,

ende hier naer meerder ſullen van

ſpreken. Ick wilde wel dat men

hier in my gheloofden, dat , ten

waer ſaken Godt de ziele# VOc

ghende naer hare naturelijcke be

quamicheyt ) niet en leyden naer

hare maniere, ghelijck wy gheſeyt

hebben, noeytenſoude hy#

vloedicheyt ſijns geeſts door ſoo en

ghe water-buyſen der formen, figu

ren, ende particuliere kenniſſen,aen

haer mede-deelen, door welcke

middelen hy de ziele voedt, ende

ſpyſt, ghelijck met eenighe kleyne

beetjens. Hierom heeft David ghe

ſeyt : Hyſende ſijn chriſtallijn, dat Pſ. 14y

is, ſyne wysheydt aende zielen, 6

ghelijck brocxkens. Het welck voor

waer grootelijckx te beweenen is,

te ſien dat de ziele, de welckeghe

lijck eene oneyndelijcke bequamic

heyt heeft, met brocxkens der ſin

nen gheſpyſt, ende ghevoetwort,

ter oorſaken vande weynicheydt

haersgeeſts, ende ſinnelijcke onbe

quamicheyt, Deſeweynighe bequa

micheytom denGeeſt tºontfangens

bedroefden den H. Paulus, als hy

ſeyde: Broeders, als ick tot u-l. ge

komen ben, en#####
menu eken , eInfo eeſteltycke,

## ### :als

kleyne kinderen in Chriſto , heb ick

ti-l. melck te drincken ghegeven, in

plaetſe van u-l, eene vaſte ſpyſe te ge

ven , wantghy-lieden en waert daer

toe niet bequaem , noch ghy en ſyt'et

oockteghenwoordich niet om dier-wil

le dat ghy noch vleeſchelijckxyt. -

, Daerreſteert nudan noch te we

P 2 ten,

I. Cor
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ten, dat de ziele d'ooghen haers

verſtantsin geendermanieren magh

keeren, ende ſtellen op de ſchorſie

der figuren , ende voor-worpſelen,

de welcke haer boven-naturelijcker

wyſe door het toe-doen der uyt

wendigheſinnen voor-geſtelt wor

den, ghelijckerwysſijn Aen-ſpra

ken, diende woorden, de welcke in
d' gheblaſen worden : ofte

# Heylighen, ende
claer-blinckende lichten, de welcke

aen d'ooghen-voor-geſtelt worden,

foet-rieckende geuren aende neus

aten, ſoete, ende lieffelijckeſma

en aen't ghehemeltvanden mont,

ende andere welluſten aen't gevoe

len, de welckeghe ijckvan

denegeeſt voorts kon och ſy

en magh van ghelijcken oogk haer

ooghen niet keeren, ende die ſtel

hen op eenige Viſioenen der inwene

dighe ſinnen ,,ghelijckerwys zijn

de Verbeeldelijckeinwendighe; in

teghendeel ſy, moet die al-te-mael

verworpen , ende verloochenen,

er in de

-

Waer in ghehandelt wort vande ſchadelijckheden, de

# ſommighe geeſtelijcke Leydts mannen dende zielen kunnen

- gyey

ende haerooghen maer alleenlijck

ſlaenop de ſubſtantie, ofte mergh

vanden goeden geeſt, den welcken

ſy veroorſaken, al haer cracht daer

toe beſtierende om dien te bewaren

in d'oefeninge der goede wercken,

ſtellende oock in't werck, al het

ghene tot Godts dienſt ſuyverlijck

is ſtreckende, ſonder op-ſicht te

hebben van ſoodanighe vertoonin

hen, ende ſonder eenighen ſinne

jckenſmaeckteſoecken. Ende op

deſe maniere nemt men maer al

leenlijckuyt die ſaken , het ghene

Godt wilt, en de begeert, dat men

daeruyt ſoude trecken, het welck

isden geeſt der devotie, want dit is

de voornaemſté ende principaelſte

reden waerom dat Godt die geeft :

ende om de ſelve reden laet, ende

verfoeyt men daer-en-boven oock

het ghene, het welck Godt oock

niet en ſoude geven, waert ſaken

datmen het goet inden geeſt kon

denontfanghen ſonder d'oefeninge

ende de begrypinghe derfinnen. 5

-ei el nih -

HET XVIII. CAPITTEL.

de welcke

oorſaken , byghebreek dat ſe die niet wel en weten te

beſtieren inde voorſey de Viſioenen. Daer-en-boven wordt

hier betoont, hoe ſy daer in konnen bedroghen worden, niet

- - -

Yenkonnen in deſe materie

V der Viſioenen, ſoon cort niet

Aveſen, ghelijck wy welſouden wil

len, uyt oorſake darter veel voor

- valt van die te ſegghen; hierom ,

- A. -t

teghenſtaende dat-ſe van Godt komen,

- 'J , - / :

al-hoe-wel dat wy volkomelijck,

ofte naer den eyſch der ſake ghe

noeghſaem gheſeyt hebben, om aen

eengeeſtelijck perſoon te doen ver

ſtaen, hoe hyſich in die voorſeyde

Viſioenen
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Matth.

I5. I4.

Viſioenen moet draghen, ende aen

den geeſtelijcken Leydts-man, die

hem beſtiert, de maniere beſchre

ven hebben, die hy moet houden

in ſynen diſcipel t'onder-richten -

my en dunckt nochtans niet 2 dat'et

vruchteloos ſal weſen, is't dat wy

deſe al-ghemeyne leeringe eenwey

nigh breeder nu gaen verhandelen ,

ende alſoo de ſchadelijckhedé claer

der doen blycken, die uyt deſe Wi

ſioenen konnen voorts-komen,ende

veroorſaeckt worden , ſoo aende

geeſtelijcke zielen , alsoockaende

ghene die-ſe beſtieren ( is't by-al

dien nochtansdat ſy te lichtveerdich.

zijn in die te gelooven) niet tegen

ſtaende dat ſe van Godts weghen

haren oorſpronck nemen. De redé,

die my beweeght heeft om deſe ſa

ke breeder te vervolghen,is de wey

nighe diſcretie, ofte voorſichtic

heyt, de welcke ick bemerekt heb

be, ſoo my dunckt, in ſommighe

geeſtelijcke Leydts-mannen , de

welcke,om dieſwille dat ſy wiſten,

dat die boven-naturelijcke begry

pinghengoet waren, ende van#
voorts-quamen,te veel op die ſteun

den, endemeynende dat ſy daer in

gheruſt waren, hebben oorſake ge

weeſt dat ſy, ende de zielen die ſy

beſtierden, in groote dolinghen,en

de confuſien ghevallen zijn, ſoo dat

de Sententie Chriſti in hun vol

brocht is, ſegghende : Is 't dat den

eenen blinden den anderen leydt, vallen

te ſamen inden gracht. Hy en heeft

niet geſeyt dat ſy ſullen vallen,maer

dat ſy vallen: want ten is niet noot

ſakelijck datter eenen opentlijcken

val der dolinghe is, om te vallen,

want de vermetentheyt alleen » van

een ander te willen beſtieren door

deſen wegh der Viſioenen, is nu al

*

reedts eene dolinghe , overſulckx.

vallen ſy voor't mintten hier in. En

de ten eerſten vallen ſommighe in

dolinghe, de welcke inde beſtierin

# der zielen, die loodanighe Vi

n hebben, ſulcke maniere ge

bruycken, dat ſy die doen dwalen ,

oft in die verwerren, ofte wel dat ſy

die niet en leydé door den wegh der

oodtmoedicheyt, jae ſelfs toe laten

dat ſe die ſaken grootelijck ſouden

achten , ende daer op ſteunen, het

welck oorſaeckis, dat-ſe door den

louteren, ende volmaeckten Geeſt

des Geloove niet en wandelen,noch

daer in gheveſticht, ende verſterckt,

worden, als ſy die ſaken ſoo groote

lijcx komen te achten, ende daer

van al te groot werck maken.

In ſoodanigheghevallen geven ſy

aende zielen bedecktelijck teken

nen, dat-ſe die ſaken grootelijckx

achten, ende vervolghens worden

van haer óock hoogh gheacht, ende

blyvende op deſe maniere in die be

grypinghen gheſtelt, en doen gee

nen voort-ganck, noch en zijn in't

Gheloove niet geveſticht, noch van

die ſaken ontledicht, ontbloot,ende

onthecht, ſoo dat ſy haer ſelven tot

de verheventheyt van't duyſter Ge

loove niet en konnen verheffen. En

de alle deſe onghevallen nemen ha

ren oorſpronck uyt de maniere van

handelen, ende van ſpreken des

Leydts-man, de welcke ſy in hem

bemercken, Mlaerick en wete niet,

waerom dat ſe die ſaken ſoo lichte

lijck komen t’achten, ende daer aen

te kleven, ghemerckt die in haer

macht niet en zijn, ende d'ooghen

des verſtandts vanden af-grondt des

Gheloove afkeeren. De reden van

deſe lichtveerdicheyt is miſſchien

deſe, dat deziele haer ſelven met

P 3 - deſe
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'deſe ſaken te veel onder-houdt,ende

bekommert : want ghemerckt dat

het ſoodanighe ſaken zijn, die de

ſinnen aen-gaen, waer toe de natue

regheneghen is, ende daer-en-bo

ven nu alreedtsaen-ghelockt, ende

bereydt is door de# Van

die beſondere, ende ſinnelijcke ſa

ken, ſoo is'etghenoech dat ſy in ha

ren Bicht-vader, ofte in een ander

geeſtelijck perſoon bemerckt eeni

ghe groot-achtinghe van die ſaken,

op dat niet alleenlijck de ziele die

hooghlijckſoude achten,maeroock

op dat haere begeerlijckheyt ſich in

die met meerderen drift, ende ſoe

ticheyt (al-hoe-wel ſy dat niet en

bemerckt] ſoude vermaken, ende

voeden, ende tot die meerderghe

neghen, endeſtercker gehechtſou

de blyven.

Hieruyt volghen ten minſten ve

le onvolmaecktheden : want de

ziele en is nu ſoooodtmoedich niet

meer, peyſende dat dit iet in ſy ſel

venis, ende dat-ſe eenich goet is

beſittende, ende dat Godt van haer

eenich werckis makende, ende al

ſoogheſchied'et dat ſy in vreughdé

leeft, ende eenichſints voldaen van

haereyghenſelven, het welck te

hen d'oodtmoedicheyt is : ende

# duyvel dit merckende, comt

oock datelijck om dieheymelijck te

vermeerderen,ſonderdatdie aerme

ziele ſulcx comt te bemercké: daer

en-boven geeft hy haer eenen drift

in, om t'onderſoecken, oft andere

erſoonenſoodanige voor-koment

# hebben, ofte niet, het welck

1-te-mael in ſtrydende teghen de

eylighe eenvoudicheyt, ende gee

ſt # eenicheyt.Waer uyt volght

dat ſy van alle die ſchadelijck

hedenniet bevrydtenis, om dies

wille dat ſy in't Gheloove niet en

voordert. Ende alzhoe wel dat de

ſchadelijckheden (die wy hier be

ſchreven hebben) ſoo taſtelijck niet

en zijn, ſy komen nochtans in ſom

mighe andere van die ſoorte te val

len, de welcke ſubtylder, ende aen

Godt meer hatelijck zijn, om dies

wille dat-ſe in d'ontblootentheydt

desgeeſt niet en leven, ende wan

delen. Maer wy ſullen dit voor nu

daerlaten, tot dat wy vande geeſte

lijcke gulſicheyt , ende vande ande

reſes geeſtelijcke hooft-ſonden ſul

len hindelé,alwaer wy (met Godts

hulpe) vele dinghen ſullen ſegghen

van die ſubtyle,ende delicate vlecx

kens, de welcke aenden geeſt ghe

kleeft zijn, om dieſwille dat degee

# Leydt-mannen dien in d'on

blootentheyt, ende naecktheyt niet

en weten te beſtieren. Wy en ſullen

hier maer alleenlijck handelen van

de maniere, de welcke ſommighe

Bicht-vaders in de zielen te beſtie

ren, ghebruycken, ende ſullen be

toonen dat ſy de zielen op die mani

re niet welen leyden , ende beſtie

ren. Ende voorwaerick wilde wel

datick dit op de beſte maniere kon

de uyt-legghen,wel-wetende dat 'et

eene ſeer moeyelijcke ſake is om

uyt-te-legghen, hoe dat den geeſt

vanden Diſcipelſecretelijck, ende

heymelijck ghelijck-formich wort

aenden geeſtvan ſijnengeeſtelijcken

Bicht-vader : want het ſchynt dat

het een niet gevoeghelijck kan uyt

# worden, tenzy dat'et an

er van ghelijcken oock verclaert

worde : want ghemerckt dat'et

geeſtelijcke ſaken zijn, ſoo hebben

fy onder malcanderen eene over

een-kominghe,

My dunckt,ende 't is alſoo, dat

º
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r is't by aldienden geeſtelijcken Va

der tot den geeſt der veropenbarin

ghen ſoo gheneghen is, dat hy die

ootelijcx comt te achten, ende in

ſy-ſelven een vernoeghen, ende vol

oeninghe te ghevoelen, ſooſal hy

de ſelve vernoeginghe, ende groot

achtinghe in den geeſt des diſcipels

ſonder twyffel komen te drucken,

ende te printen »al-hoe-wel dat h

dit niet en bemerckt, ten waer miſ.

ſchien dat hy inde volmaecktheyt

meerder ghevoordeert ware als ſij

nen beſtieder : ende alwaer't ſchoon

dat et ſoo waer , ſoo ſal hy hem

even wel grootelijcx beſchadighen,

is't dat hy onder ſijne geeſtelijcke

beſtieringhe noch# blyft :

want uyt die ghenegentheyt, ende

ſmakelijckheyt , die den geeſtelijc

ken Leydts-man heeft tot ſoodani

ghe Viſioenen, comt in hem voorts

eene ſekere achtinge,de welcke, ten

zy dat hy die met alle ſorghvuldic

heyt tracht te verbergé,ſoo en ſal hy
die ſoo wel niet konnen weder-hou

den, oft hy ſal eenighe teeckenen

aeneenighe andere perſoonen daer

van gheven, ende is't by aldien dat

ſy van ghelijcken door den ſelven

geeſt »ende ghenegentheyt tot de
V# gedreven zijn,

ſooſal daer, volghens mijn ghevoe

len, van weder-ſeyden eene groote

mede-deelinghe weſen van die be

grypinghen , ende eene groot-ach

unghe van ſoodanighe ſaken.

Maer en laet ons hier ſoo fijn niet

ſpinnen, noch deſe ſake ſoo ſtraf

handelen, laet ons alleenelijck maer

ſpreken dat in-gheval den Bicht-va

er ( 't zy dat hy tot den geeſt der

Veropenbaringhen gheneghen is ,

oft niet) de voorſichticheyt niet en

heeft vande zicle t'ontwerren, en

*

de de ghenegentheyt ſijns Diſcipels

t'ontblooten van die ſaken , maer in

teghendeel dat hy van die ſaken met

hem gerne handelt, ende dat hy het

meeſte deel van ſyne t'ſamen-ſprake

beſteedt in die Viſioenen, ghelijck

wy gheſeyt hebben , hem gevende

teecken om de goede, vande quade

Viſioenen t'onderſcheyden. Want

al hoe-wel dat et goet is ſulckx te

weten, men moet de ziele daerom

in deſenaerbeyt, ſorghvuldicheyt,

ende# niet ſtellen, ten waer

miſlchien in een ſeldſaem gheval,

ende in eenen noodt die men niet

ontvlieden konde, ghelijck wy ge

ſeyt hebben , ghennerckt dat men

met die alleenlijck te verworpen,

ende te verloochenen, alle deſeon

gevallen ontvliedé kan; ende noch

tans doet men het ghene men doen

InOef.

- Noch hier inede en is'et noch niet

ghenoegh, maer dat meer is, de

# ſelversmerc

ende dat die voor-ghenoemde zie

len met ſoodanighe gaven van Godt

begifticht zijn, verſoecken van haer

dat ſy van Godt ſouden vraghen,dat

ſy ſulcke ofte ſulcke ſaken, die hun».

oft eenighe andere perſoonen raken

ſoude ghelieven t'openbaren, ende

die eenvoudige zielen zijn hun daer

in ghehoorſaem, meynende dat 'et

toe-ghelaten is van ſoodanige ſaken

door ſulcken middel te moghen ver

ſoecken. Want ſy meynen, dat aen

gheſienGodt iet wilt veropenbaren,

ofte eenighe ſaken boven-natuer

lijcker wyſe ſegghen , ghelijcket

hem belieft, oft tot## een eyn

de ghelijck hy wilt , gheoorloft is

te willen, jae ſelver van hem te vra2

ghen , dat hy ons eenighe ſaken ſou

de veropenbaren. Ende is't dat'et -

ghebeurt,
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ghebeurt, dat Godt iet comt te

veropenbaren volghens hun ver

ſoeck,ſoo komenſy in andere ghe

vallen het ſelven met meerdere ge

ruſticheyt te doen, ende laten hun

voor-ſtaen dat et Godt behagelijck

is, ende aenghenaem dat ſy op die

maniere met hem handelé,daer het

nochtans hem grootelijckx mis

haeght , ende on-aenghenaem is,
noch oock en wilt dat men met hem

op die maniere comt te handelen.

Endeghelijck ſy tot die maniere,

van te handelen menGodt, ghene

gen zijn, ſoogheſchiet het dat ha

ren wille ſich daer aen natuerlijck

komtte kleven : want ghelijck die
maniere van handelen aen hun na

tuerlijckaenghenaem is , ſoo voe

hen ſy hun oock natuerlijck tot de

e maniere van te verſtaen, ende ala

ſoo komen ſy dickwils te dolen, en

de bedroghen te worden in het ghe

neſy ſegghen dat aen hun veropen

baert is, ende bevinden dat 'et hun

niet en gheluckt, ghelijckſy uyt de

Revelatie,oft Veropenbaringe vere

ſtaen hadden, waeroverſy verſtelt

ſtaen, ende beginnen van ſtonden

aen in twyffelinghe te vallen,oft die

van Godt gheweeſt zijn, ofte niets

uyt oorſake dat ſy bemercken, dat

die niet uyt-ghevallen zijn op die

maniere, ghelijck ſy meynden. Sy

lieten haer te vooren deſe twee ſa

ken voor-ſtaen. d'Eerſte is, dat die

Veropenbaringen van Godt voorts

uamen, ghemerckt dat-ſe in hun

oo diep-grondelijck gewortelt wa

ten : ende nochtans heeft dit kon

nen voorts-komé uyt de natuerlijc

keghenegentheyt tot die Veropen

baringhen, de welcke deſein-druc

kinghe , ende aen-klevinghe ver
oorſaeckten. De tweede is,om dieſ

wille dat ſy oordeelden dat-ſe van

Godt hunnen oorſpronck hadden,

meynde dat-ſe moeſten geſchieden,

ende op diemaniere volbrocht wor

den, ghelijck ſy peyſden. Waer in

een groot bedrogh gheleghen is :

want de Veropenbaringen, ende de

Goddelijcke Aen-ſpraken en vallen

niet altydt uyt op die maniere, ghe

lijck de menſchen die verſtaen,noch

ghelijck ſy in haer ſelven luyden ;

ende dien volghens en magh men

op die niet te ſeer »ende te gheru

ſtelijck ſteunen, noch niet te lichte

lijck daer aen gheloof geven , al

hoe-wel dat menſekerlijck weet dat

het Veropenbaringhen, Aen-ſpra

ken , ende andtwoorden van Godt

zijn. Want al-hoe-wel dat-ſe in haer

ſelven waerachtigh,ende ſeker zijn,

ten is nochtans niet altydt van noo

de dat-ſeſoodanich zijn volgenson

ſe maniere van verſtaen, het welck,

wyin't naervolghende Capittelbe

toonen ſullen. Wy ſullen daer naer

oockſegghen, dat al-hoe-wel Godt

ondertuſſchen boven-natuerlijcker

wyſe antwoordtop het ghene, het
welck men van hem is verſoecken

de, dat'et hem nochtans niet aen

ghenaemen is, ende hoe dat hy'et

ondertuſſchen qualijck nemt , al

hoe-wel dat hy antwoordt comt te

geven,

- - - - - - -

-
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HET XIX. CAPIT TE L.

Waer in verclaert, ende betoont wort, dat al-hoe-wel de Wi

ſioenen, ende Aen ſpraken , de welcke van Godts weghen

komen, in haer ſelven waerachtich zijn , dat men in die

nochtans wel kan bedroghen worden. Dit wort betoont door

etnighe ghettygheniſſen der H. Schrifture.

Y hebben hier boven gheſeyt,

W dat de Viſioenen, ende aen

ſpraken Godts, al-hoe wel dat ſe in

haer ſelven waerachtich, ende ſeker

zijn , altyt ſoodanich niet en zijn

naer onſe maniere van te verſtaen,

ende dat om twee reden ; d'eerſte

ſpruyt uyt omſe onvolmaecktheyt,

ende ghebreckelijcke maniere van

te verſtaen ; d'andere nemt haren

oorſpronckuyt die ſaken, ofte fon

damenten , daer ſy op ſteunen, de

welcke dickwils zijn dreyghende ,

ende ghelijck met conditie voor

heſtelt, ghelijckerwys deſe : is't

t deſe ſake niet verbetert en ſal

weſen , oft is't dat ſulcx geſchieden

ſal , al-hoe-wel dat de woorden ,

voor ſoo veel als ſy luyden, abſolu

telijck, ofte volcomentlijck uyt

gheſproken zijn, ende ſonder eeni

ghe conditie, het welck wy ſullen

gaen betoonen door eenighe getuy

gheniſſen der H. Schrifture.

Voor ſoo veel als't eerſte aen

# , 't is claer , ende openbaer,

at ſy altydt niet en zijn, ende uyt

vallen ghelijck ſy luyden naer onſe

maniere van te verſtaen. De reden

hier van is deſe, want Godt om dat

hy oneyndelijck , ende ſeer diep

ſinnich is, ſoo heeft hy ghewoone

Hijckin ſyne Voor-ſeggingen, Aen

ſpraken , ende Veropenbaringhen

andere voor-nemen,ende begrypin

ghen, de welcke ſeer verſcheyden

zijn van dien ſin, inden welcken w

die ghemeynelijck nemen , daer ſy

nochtans in haer ſelven ſoo veel te

waerachtiger, ende ſekerder zijn,

hoe veel minder dat ſy ſoodanich

lijckaen ons ſchynen te zijn. Deſe

waerheyt ondervint men ſeer dick

wils inde H. Schrifture,alwaer men

leeſt hoe dat Godt aen dieOuderlin

hen vele Profecien,ende Aen-ſpra

en heeft voor-ghehouden,de welc

ke nochtans niet en zijn uyt-gheval

len, ghelijck ſy waren hopende,om

dieſwille dat ſy die gheheel anders

op hunne maniere , ende te ſeer

naerden letter-ſin verſtonden, ende

# Het welck uyt deſenaer

volghende getuygheniſſen claerlijck

ſal blijcken.

In't Boeck Geneſis heeft Godt tot

Abraham gheſeyt , naer dat hy hem

in't Landt van&# gheleyt had

de : Dit Landt ſal sck ugeven: ende

ghelijck Godt deſe woorden dick

wils herhaelden , ende Abraham nu

ſeer oudt gheworden was, ende dat

hy aen hem dit Landtſchap daer

en tuſſchen niet en gaf, als Godtde

ſe woorden noch eens gheſeyt had

de, heeft Abraham gheantwoort :

Heere,
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Heere, waer door, oſt door wat teec

ken ſalick konnen weten, dat ick dit

Landt beſitten ſal ? Doen heeft Godt

hem gheopenbaert, dat hy dat landt

in perſoon niet en ſoude beſitten,

maer wel ſyne na komelinghennaer

vier-hondert Jaren ; uyt welcke

woorden Abraham de Goddelijcke

beloofte volkomentlijck verſtaen

heeft, de welcke in haer ſelven

waerachtich was : want als Godt

dit Landt aen ſyne na komelinghen

gafom ſyne liefde, ſoo was'et al't

elven, al oft hy dat aen hem ſelven

ghegeven hadde in perſoone, ende

alſoo is Abraham , naer ſyne manie

re van te verſtaen, bedroghenghe

.weeſt. Overſulcx waert dat hy doen

iet had willen uyt wercken naer de

maniere dat hy de Profetie was be

grypende, hy ſoude grootelijcx kon

nen dolen hebben , ghemerckt dat

het den tydt noch niet en was, indé

welcken die moeſt vol-brocht wor

den 5 ende de ghene die hem ſouden

ſien ſterven hebben ſonder dat landt

te beſitten, ghehoort hebbende dat

Godt hem ſulcx belooft hadde, ſou

den onghetwyffelt verſtelt gheble

ven, ende ghelooft hebben dat ſy

valſch gheweeſt hadde.

Het ſelve is daer naer oock ghe

ſchiet aen Jacob ſijnen neve , als ſy

Gen.46 nen Sone Joſeph hem gheroepen

4. hadde in Egypten om den hongers

noot die daer was in Canaan : want

zijnde op de reyſe, heeft Godt ſich

aen hem vertoont, ende gheſeyt :

En wilt niet vreeſen gacob,#ſal

met u derivaerts gaen , ende ick ſal u

van daer wederom leyden, als ghy we

der ſult keeren. Het welck nochtans

alſoo niet en is gheſchiet, ghelijck

die woorden luyden naer onſe ma

niere van te verſtaen; want wy we

ten wel dat deſen H. Man in Egyp,
ten# is , ende noeyt daer

uyt levendich ghegaen is: de reden

hier van was deſe, om dieſwille dat

die Goddeliicke belofte in ſyne na

komelinghen moeſt volbrocht wor

den, de welckenaer veel jaren daer

uyt ghegaen zijn, Godt ſelver zijn

de hunnen Leydts-man. Waer uyt

claerlijck blyckt , dat den ghenen ,

die deſe belofte van Godt aen Jacob

ghedaen , gheweten hadde, dien

ſoude ſekerlijck konnen ghelooft

hebben , dat ghelijckerwys Jacob

levende gegaen was in Egypte door

Godts ghebodt, op de ſe!ve manie

re daer uyt levende hadde moeten

# , aengheſien Godt hem op de

elve maniere, ende forme den uyt

## , ende ſyne beſcherminghe

elooft hadde ; ende nochtans hy

ſoude verſtelt ſtaen, ende bedrogen

zijn,ſiende hem in Egypten ſterven,

noch de beloofte Godts volbrocht

worden , ghelijck men was hopen

de. Overfulckx, ghemerckt dat de

beloofte Godts in haer ſelven niet

dan te waer en was, nochtans ſoude

men daer in grootelijcx konnen be

droghen weſen.

y leſen oock in't Boeck der

Rechteren, hoe dat alle de Geſlach

ten van Iſrael by-een vergadert wa

ren, op dat ſy't gheſlachte van Ben

jamin beſtryden, ende overwinnen

ſouden, om een boos feyt te ſtraf

fen, het welck ſommighe van hun

Gheſlachte bedreven hadden, ende

om dieſwille dat Godt hun eenen

Veldt-overſten aen gheweſen had

de, ſoomeynden ſy ſoo verſekert

te weſen vande Victorie, dat naer

dat ſy inden ſlagh verwonnen ghe

weeſt zijn, met verlies van twee

en-twintich duyſent mannen,#
* CIA

Jud.

2o.28.
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ben ſeer verſtelt ghebleven, ende

in Godts teghenwoordicheyt ſtaen

de , hebben dien gheheelen dagh

bittere traenen geſtort, niet weten

de de reden van eene ſoo jammer

lijcke neder-laghe, daer ſy hun ſel

ven nochtans de Victorie hadden

toe-gheſchreven. Ende als ſy van

Godt wederom gevraeght hadden,

oft ſy wederom ſouden keeren om

noch eens ſlagh te leveren, heeft

hun gheantwoordt dat jae, ende de

ſen tweeden keer houdende de Vi

čtorie voor ſeker , hebben hunnen

vyandt met een groot ghewelt aen

f evallen, maer wederom met ver

ies van achthien duyſent mannen te

rugghe ghejaeght zijnde , hebben

ſoo verbaeſt, ende miſtrooſtigh ge
weeſt, dat ſy niet meer en wiſten

wat doen, ſiende dat Godt hun be

volen hadde ſlagh te leveren, ende

nochtans altydt overwonnen zijn

de , weder-keerden, niet teghen

ſtaende dat ſy hunnen vyandt ſoo

1n't ghetal, als in ſterckten te boven

gonghen : want die van't Geſlach

te vanBenjamin en waré niet meer

derals vyf-en-twintich duyſent, en

de ſeven hondert ſtrydtbaer man

nen,daer ſy integhendeel vier-hon

dert duyſent weerbaer mannen in't

hetal waren. Ende alſoo waren ſy

edroghen in hunne maniere van te

verſtaen, want de woorden Godts

en beſloten in haer geen bedrogh ,

noch valſcheyt. Hy en hadde hun

niet gheſeyt dat-ſe de Victorie be

komen ſouden, maer alleenlijck dat

ſy ſouden ſlagh leveren, ende door

eſe neder-laghen heeftGodt hunne

onachtſaemheyt, ende ſekere vere

metentheyt willen ſtraffen, ende

hun door deſen middel verootmoe

dighen, Maer als Godt hun eynde

lijckſeyde dat-ſe de Victorie ſouden

bekomen, ſoo is'et alſoo geſchiet,

leverende ander-mael den ſlagh met

een mannelijck, en kloeck gemoet,

Op deſe, ende veel andere ma

nieren ghebeurt'et, dat de zielen

bedrogen worden inde Veropenba

ringen, endel Aen-ſpraken Godts,

om dieſwille dat-ſe die aenznemen,

ende verſtaen naer de letter, ende

de ſchorſie. Want# I1UI

gheſeyt is, het principaelſte eynde,

ende voor-nemen Godts in ſoodani

gheſaken is, dat hy het wilt ſeg

ghen, ende den geeſt geven , den

welcken beſloten light in ſulcke

woorden, welcken geeſt ſeer moey

elijck is om te verſtaen , ende is

overvloedigher als de ſchorſie van

de letter , ende ſeer buyten ghe

woonte, te buyten gaende de palen

des letters. Overſulckx den ghenen

die ſich bint aende letter van d'aen

ſprake Godts, oftaende forme, oft

aen de begrypelijcke figure van het

Viſioen, dien ſal onghetwyfelt in

vele dolinghen komen te vallen,en

de ſal daer naer beſchaemt ſtaen,en

de confus, om dieſwille dat hy ſy

ſelven heeft laten beſtieren naer den

ſin , ende geene plaetſe ghegeven

heeft aenden geeſt inde naecktheyt

der ſinnen ; Want de letter die doodt

( ſeght den H. Paulus ) maer den

geeſt die geeft het leven. Hierom

moet men in dit gheval den letter

lijcken ſin verworpen , ende ver

foeyen , ende blyven inde duyſter

heyt des Gheloove, het welck den

eeſt is, die vande ſinnen niet en

an begrepen, ende bevat worden.

Om deſe reden hebben veele van

de Kinderen van Iſrael de woorden,

ende voor-ſegginghen der Profeten

luttel gheacht, noch daer aen#

ghQR24 oof
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geloof ghegeven, om dieſwille dat
ſe die te ſeer naer de letter verſton

den, ende dien volghens niet uyt

en-vielen, ghelijck ſy waren hopen

de , inder-voeghen dat er onder

hunghelijck een ghemeyn ſpreeck

woordt gheworden is, waer mede

ſy de Profecien , ofte Voor-ſeggin

gender Profeten beſchimpten,ende

verachten , waer van Iſaias ſich was

beklagende op deſe maniere: Wien

ſal hy wetenſchap leeren ? ende wien

ſal hy 'tghehoor doen verſtaan ? dat is

te ſegghen : wien ſal hy ſyne woor

den, ende profetien doen verſtaen ?

die gheſpeent zijn van't melck, die af

#zijn vande borſten : want

alete-mael ſegghen VE weten vande

Profecien , ofte Voor-ſegginghen

der Profeten ] Ghebiet , herbiet »

ghekiet, herbiet, verwacht, ende ver

wacht wederom, een luttel daer, een

luttel daer , want met de ſprake der

lippen, ende met een ander tonghe ſal

hy ſpreken tot dat volck. Met welcke

woorden Iſaias opentlijck te verſtaé

geeft, dat ſy die Profeten gewoon

waren uyt-te-lachen, ende ſeyden

door ſpotterye dit ſpreeck-woordt:

Verwacht, ende verwacht wederom,

evende hier door te kennen, dat

# , ofte Voor-ſegginghen

noeyt vol-brocht ſoude worden,om

dieſwille dat ſy haer aende letter te

ſeer verbonden, de welcke is maer

alleenelijck het ſogh der kinderen »

ende aen hare ſinnen, de welcke gez

lijck de borſten zijn, die teghen

ſtryden aende grootheyt des weten

ſchap vanden geeſt. Om deſe reden

is't dat hy ſeght: Wien ſal by de we

tenſchap ſijnder profecien leeren ? ende

wien ſal hy ſyne leeringhe te verſtaan

geven. ten #y aen die , de welcke van't

melckgheſpeent zijn, te weten van
we

de letter , ende vande borſten haer

der ſinnen afghetrocken zijn. Hier

om is't dat ſoodanighe menſchen de

Voor-ſegginghen niet en verſlaen, om

dieſwille dat ſy te begeerich aen dat

melck der ſchorſfe ende des letters,

ende aende borſten haerder ſinnen.

kleven , ende aen-hanghen, ende

daerom is't dat ſy ſegghen : Ghe

biet, ende herbiet, verwacht ende ver

tvacht wederom, drc. want den Hee

re ſalaen haer de leeringhe vanden

mondt Godts, ende niet de leerin

ghe van haren mondt ſpreken, ende

In een ander taele, die van hare tae

le verſcheyden is.

Hierom en moet men inde God

delijcke Voor-ſegginghen, Aen-ſpra

ken geen acht nemen op onſen ſin,

oft op onſe maniere van ſpreken,

ghemerckt dat'et ſeker is, dat die

van Godtſeer verſcheyden is naer

den geeſt, van onſe maniere van te

verſtaen , het welek voorwaer ſeer

ſwaer , ende moeyelijck is om te

vatten ; inder-voeghen dat Jeremi

asſelver, die nochtans eenen Pro

feet Godts was, bemerckende, en

de ſiende de begrypinghen der God

delijcke Aen ſpraken ſoo verſchey

den van't ghemeyn ghevoelen der

menſchen, ſcheen ſy ſelven daer in

# eenichſints te misgaen,en

e te haperen , ende aen-nemende

de partye van't volck van Iſrael,

ſeyde tot den Heere: Eylaes, Heere,

hebdy dan dat volck, en de Jeruſalem

bedroghen, ſegghende, den vrede ſal

over u-l. komen, en de ſiet het ſiveert

is ghekomen tot aende ziele ? maer den

Vrede , den welcken Godt hun be

loofde, was dien, den welcken tuſ

ſchen hem, ende het menſchelijck

heſlachte moet gheſchieden door

et toe-doen van Meſſias, denv#
God

Ieren,

4. IQ»
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ken hyaen hun moeſte ſenden,ende

niet den tydelijcken vrede, die ſy

er door verſtonden : ende hier

om ſoo wanneer hun eenighen oor

logh, ofte quellinghen waren aen

ſtaende, meynden dat=ſe van Godt

bedroghen wirden, ſiende dat alles

anders uyt-quam te vallen , als ſy

verwachten, ende hierom klaegh

den ſy, ghelijck Jeremias ons oock

betuyght : Wy hebben den vrede

verwacht, ende daer en is gheenen

ſchijn des vrede : ende alſoo moe

ſten ſy noodtſakelijck bedroghen

worden, om dieſwille dat ſy te ſeer

ſteunden op den letterlijcken ſin,en

de volgens dien alle hunne wercken

beſtierdé. Seght my eens, wie en ſal

in fijn ghemoet niet verſtelt ſtaen,

ende dolen, die de Voor-ſegginghe

naerden letterlijcken ſin verſtaen

wilt, de welcke David van Chriſtus

voorſeyt heeſt in ſijnen 7 1. Pſalm,

ende namentlijck daer hyſeght: Hy

ſal heerſchappye hebben van d'een zee

tot d'ander, ende vanden vloet tot acn

de palen vanden om-ganck des aerdt

rijckx. Ende in een ander plaetſe,

alwaer hy ſeght : Hy ſal den aermen

verloſſen vanden machtighen, endeden

aerme die geenen helper en hadde,ſien

de hem in ſyne gheboorte ſoo ver

nedert, ende veroodtmoedicht,een

ſoo aerm leven leydende, ende ſoo

ellendelijck ſtervende, ende dat hy

niet alleenelijck heerſchappyeghe

hadt heeft over gheheel het aerdt

rijck, als hy leefden, maer ſy ſelven

oock aé d'alder-verworpenſte men

ſchen onderworpen heeft, tot dat

hy onder de macht van Pontius Pi

latus geſtorven is, ende dat hy niet

alleenelijck ſyne aerme Diſcipelen

uyt de handen der machtighe in dit

leven verloſt en heeft, maer die

oock om ſijnen naeme vervolginghe,

heeft laten lyden , ende#
worden? Die deſe Voor-ſegginghen

alſoo ſoude willen verſtaen, ſoude

ſich voorwaer bedroghen vinden,

maer ſy moeten geeſtelijcker-wyſe

verſtaen worden, naer welcken ſin

ſy niet dan te waer en zijn. Want

Chriſtus en was niet alleenelijck,

Heere van gheheel het aerdt-rijck ,

maeroock vanden hemel,gemerckt

hy Godtſelver was,ende die aerme »

die hem ſouden naer-volghen , en

moeſte hy niet alleenlijck verloſſen,

uyt de macht des duyvels,den welc

ken was dien machtighen, maer hy

moeſt die oock deelachtichs, ender:

erfghenaem maken van het rijck

des hemels. Overſulcx ſprack Godt.

in deſenPſalm van het voornaemſtes.

ende uytnemenſte dat in Chriſto,

ende in ſyne Diſcipelen was, te we

ten van het eeuwich rijck, ende van

d'eeuwighe vryheyt, maer ſy ver

ſtonden op hunne maniere, het ghe- --

ne dat in Chriſto min uytnemende,

was, ende het ghene Godt kleyn is.

achtende, te weten vande tydelijc

ke Heerſchappye, ende vryheydt,

het welck vóór Godt noch rijck,

noch vryheyt en is. -

Hierdoor is't gheſchiet dat ſy,

door de verworpentheyt des letters,

verblint zijnde , noch den geeſt,

noch de waerheyt verſtaende, die

daer onder was ſchuylende, hunnen.

Heere, ende Godt het leven beno

men hebben, volghens dat den H.

Apoſtel Paulus ons is betuyghende:

met deſe woorden: Want die te 3e

ruſalem woonden, en de hare Princen, 44

deſen niet kennende, ende de ſtemmen 27

der Profeten, de welcke op alle de Sab

both-daghen gheleſen worden, hebben

die oordeelende volbrocht. Jae deſe
Q. 3 moeY-,
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moeyelijckheyt van't Goddelijck

woort te verſtaen, ghelijck het be

taemde, is ſoo verre ghekomen,dat

ſyne Diſcipelen ſelver, die met hem

verkeert hadden, bedroghen ſijn

gheweeſt : van ſoodonich ghetal

waren die twee, de welckenaer ſy

ne doodt gheheel droefgeeſtich,

ende ſonder eenighe hope gonghen

naer't kaſteeltjen van Emmaus,ſeg

gende : Wy hopten dat hy Iſrael#
de verloſſen : meynende van gelijc

ken oock dat deſe verloſſinghe, en

de Heerſchappye moeſte tydelijck

weſen. Aen welcke Chriſtus ſich

veropenbarende, heeft hun beriſpt

als dwaſe, ende traeghe van herten

om te ghelooven al het ghene de

Profeten gheſproken hadden. Jae

dat meer is, op den ſelven tydt als

hy naer den Hemel was op-klim

mende, waren ſommighe ſoo on

wetende, dat ſy van hem vraegh

den, Oft dat hy in dien tydt het rijck

(0473## ſoude herſtellen. Den H.

Geeſt doet veele dinghen ſegghen,
de welcke in eenë anderen ſin moe

ten verſtaen worden, ſeer verſchey

den vanden ſin , inden welcken de

menſchen dien verſtaen,gelijck men

ſiet in het ghene het welck hy Cay

phas# doen uyteſpreken van

Chriſtus : Het is u-l. oorboorlijck dat

ter eenen menſch ſterve voor het volck,

op dat al het volck niet en vergae.

Maer dat en ſeyde hy van ſy ſelvë niet:

want hy, die ſulcxſeyde, verſtont

dat op eene maniere, die ſeer ver

ſcheyden was van't eynde, 't welck

den H. Geeſt daer in hadde.

Waer uyt nu claerlijck blijckt,dat

al-hoe-wel de Aen-ſpraken , ende

de Veropenbaringen van Godt voorts

komen, ſoo en# wy daer op

nochtans niet gheruſtelijck ſteunen,

----G --

oft daer op betrouwen : want wy

konnen daer in op onſe maniere van

te verſtaenſeer lichtelijck bedrogen

worden : want ſy zijn eenen af.

grondt, ende diepte des geeſt, ende

die te willen bepalen in het ghene

wy daer in verſtaen, ende het ghe

neonſen ſin daer uyt kan begrypen,

en is niet anders, als de locht , oft

een ſterken in onſe handt te willen

ſluyten,want de locht die verdwynt,

ende de handt die blyftydel.

Hierom ſoo is't dat den geeſtes

lijcken Leydts-man wel moet toe

ſien, ende aerbeyden, dat den geeſt

van ſijnen Diſcipel ſich niet en be

nauwe in alle de boven-naturelijcke

begrypinghen groot te achten, de
welcke niet# en zijn, als ee

nighe ſierkens vanden geeſt, ende

is't by-aldien dat hy daer op allee

nelijck wilt blyven ſtaen, ſal ſich

eyndelijck ſonder geeſt vinden.

Maer het ghene denLeyt-man doen

moet, is, dat hy hem moet trach

ten afête-trecken van alle Viſioenen,

ende Aen-ſpraken, ende onderrich

ten, hoe dat hy inde vryheydt des

geeſt, ende duyſterheyt des Geloove

moet blyven, inde welcke men de

overvloedicheyt des, geeſt, ende

dien-volghens de wysheyt, ende de

eyghe kenniſſe der Goddelijcke

Woorden comt t'ontfanghen. Want

't is onmoghelijck dat den menſch

van geeſtelijcke ſaken kan oordee

len, ofte die eenichſints verſtaen,

ten zy dat hy geeſtelijck is. Als dan

en is den menſch niet geeſtelijck,als

hy die naerden letterlijcken ſin oor

deelt, ende al-hoe-wel die, onder

dien ſin bedeckt, voor-geſtelt wor

den, hy en verſtaet die niet, ghe

lijck den H. Apoſtel Paulus ons ge

leert heeft : Den vleeſchelijcken 1. Cor.

menſch 2. 14.
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menſch en begrypt de dinghenniet, die

den geeft Godts aen-gaen : want het is

hem eene dwaesheyt, en de hy en kan

die niet verſtaen, om dieſwille dat ſy

geeſtelijck zijn , maer een geestelijck

man oordeelt alle dinghen. Men ver

ſtaet hier door eenen vleeſchelijcké

menſch den ghenen, die den ſin der

woorden alleenelijck naer en ghez

bruyckt , maer door eenen geelte

# menſch verſtaet men hier

den ghenen, die ſich aenden in der

woorden niet en bint,noch ſich daer

door en beſtiert. Overſulckx is het

eene vermetentheytvan ſich derven

te verſtouten met Godt te handelen

door den middel van boven-nature

lijcke begrypinghen, gevende daer

door den## toom, ofte macht

aenden ſin om ſulcx te doen.

Op dat wy deſe ſake beter ſouden

moghen verſtaen, ſoo ſullen wy hier

eenighe exempelen voor - ſtellen.

Neen datter een H. Man waer, die

feer ghequelt wierde, uyt oorſake

dat hy van ſyne vyanden vervolght

wort , ende dat Godt hem antwoor

de: Ickſal u van alle deſe quellingen

verloſſen, deſe Voor-ſegginghe kan

waerachtich zijn, niet tegenſtaen

de dat ſyne vyanden hem ſullé over

vallen, ende dooden, ende noch

ſtans die deſe Voor-ſegginghe ſoude

verſtaen van eene lichamelijcke ver

loſſinghe, ſoude ſich bedrogen vin

den : want Godt heeft konnen ge

ſproken hebben vande waerachti

ghe, ende voornaemſte vryheyt en

de victorie , de welcke is d'eeuwige

Salicheyt , door de welcke de ziele

victorieus is, ende verloſt wort van

alle hare vyanden, veel meerder »

ſekerder , ende verhevender, dan

oft ſy lichamelijcker wyſe in dit le

wen van die verloſt ſoude gheweeſt

hebben. Overſulcx deſe Voor-ſeggin

ghe is veel overvloedigher , ende

waerachtigher, als den menſch wel

ſoude konnen begrypen, waert dat

hyghepeyſt hadde dat die in dit te

ghenwoordſch leven hadde moeten

volbrocht gheweeſt hebben : want

Godts woorden beſluyten altydt in

hun den voornaemſten , ende alder

# ſin, maer den menſch

an die op ſyne maniere, ende naer

fijn voorneinen volghens den min

voornaeuntten ſin verſtaen, ende al

ſoo bedroghen worden. Ghelijck

Wy ſien inde Voor-ſegginghe , de

welcke David van Chriſtus heeft

uyt-gheſproken, alwaer hy ſeght :

GhyJult-ſe regeren met een yſere roede, Pſ. 2.9.

endeghelijck een Pot-backers vat ſul

dy-ſe in ſtucken breken: alwaer Godt

ſpreeckt vande volmaeckte, ende

voornaemſte heerſchappye,de welc

ke eeuwich is,welcke Voor-ſeggin

ghe nu oock volbrocht is, ende niet

naer de tydelijcke, ende min voor

naemſte, de welcke niet volbrocht

en is gheweeſt ten tyde van't ſterfe

lijck leven van onſen Salighmaker

Chriſtus Jeſus, -

Laet ons een ander exempel voor

ſtellen. Daer is eene ziele, die groo

te begeerte heeft tot de martelie.

Godt ſal haer veropenbaren, ende

ſegghen : Ghy ſult Martelaer zijn,

ende hy ſal haer eenen inwendighen

trooit , verſterckinghe, ende een

vaſt betrouwen geven dat'et alſoo

gheſchieden ſal, ende des-niet-te

ghenſtaende ſal fulcken perſoon ſon

der martelie komen te ſterven,ende

nochtans de beloofte desHeeren ſal

waerachtich zijn : waerom en is ſ'

dan alſoo niet volbrocht ? om di

wille dat ſy naer het# o

ende voornaemſte deel wo"#.
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ſal worden : want aen hem ſal de boeck der Parabolen, Dat de begeer- Prov.

liefde, ende eene eſſentiele, ofte te der rechtveerdighe aen hun ſal ghe- Io. 24,

weſentlijcke vergeldinghe der mar

telie ghegeven worden, ende ſal ee

nen martelaer der liefde ſterven,jae

hy ſal eene langh-durighe martelie

der quellinghen onderſtaen,welcker

langh-duricheyt ſal moeyelijcker ,

ende ſwaerder zijn, als de doodt

ſelver,ende alſoo wordt inderwaer

heytaende ziele ghegeven,naer het

welck ſy ſoo# begeerich, ende

aen haer belooft gheweeſt is. Want

het ghene in die vierighe begeerte

'tvoornaemſte was, en was niet ſoo

danighe ſoorte van doodt, maer aen

Godt ſulcken dienſt der martelie te

doen, ende de liefde tot hem te oef

fenen ghelijck eenen martelaer :

want ſoodanighe maniere van te

ſterven en is van haer ſelvé niet met

allen ſonder de liefde Godts,welcke

liefde, oefeninghe , ende vergel

dinghe der martelieGodtaende zie

le volmaecktelijck geven kan door

andere middelen. Inder-voeghen,

dat al-hoe-wel ſy niet en komt te

ſterven als eenen martelaer, blyft

nochtans ſeër voldaen van bekomen

Pſ. 9.

4 I •

te hebben, 't ghene ſy gewenſt had

de. Want als ſoodanighe begeerten

voorts-komen uyt eene levende

liefde, ofte andere dierghelijcke,

al-hoe-wel dat ſulcx niet en komt te

heſchieden op die maniere, gelijck

y hun in-beelden, ende## so

worden nochtans op eene veel ver

hevender maniere vol-brocht,ſtrec

kende tot meerder eere Godts, als

ſy ſouden weten te vraghen hebben:

hierom ſeght David : De begeerte der

aermen heeft den Heere verhoort, ende

de Goddelijcke wysheyt ſeght in't

even worden. Waer uyt wy nu claer

ijck ſien , dat vele Heylighe Per

ſoonen vele ſaken in't beſonder om

de liefde Godts ghewenſt hebben,

ende nochtans en is aen hunne be

eerte niet voldaen gheweeſt in dit

even; maer 't is ſeker, dat aen hun

ne begeerten, zijnde rechtveerdich,

ende waerachtich , volmaecktelijck

voldaen is, ende vol-brocht zijn

in't ander leven. Het welck ghe

merckt dat'et voorwaer alſoo is,ſoo

is van gelijcken de belofteGodts aen

hun gedaen in dit leven oockwaer

achtich, ſegende aen hun,dat hunne

begeerte ſoude vol-brocht worden,

al-hoe-wel datet niet en is geſchiet

op die maniere,gelijck ſy meynden.

Op die, ende op veel andere ma

nieren konnen de Goddelijcke Viſi

oenen, endé Aen ſpraken waerach

tich, ende ſeker zijn , ende wy en

laten daerom in die niet bedroghen

te zijn, om dieſwille dat wy de ver

heve , ende principaelſte voor-ne

minghen, ende den verholen ſin »

die Godt daer in verborghen heeft,

niet en weten tebegrypen, ende te

verſtaen.

Overſulckx is'et den alder-ſeker

ſten, ende alder-gheruſten raedt de
zielen# af-te-trecken van

ſoodanighe boven natuerlijcke ſa

ken, ende die t'onder-richten, dat

ſy hun ſouden begeven om de ſuy

verheyt desgeeſt te bekomen door

het bloot , ende duyſter Gheloove,

het welck den echten middel is, om

de Goddelijcke vereeninghe te be

komen, ghelijck wy gheſeyt heb
ben.

HET
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HET XX. CAPITTE LE

Vaer in betoont wort door ghetuygheniſſen der H. Schrifture,

dat al-hoe-wel de Propoſten , ende Goddelijeke Woorden

altydt weerachtich zijn, nochtans in haer eyghen ſaken niet

altydt ſeker en zijn.

Aet ons nu eens de tweede re

den voor-ſtellen , ende betoo

men, waerom dat de Viſioenen, ende

Goddelijcke Woorden, niet teghen

ſtaende dat ſy altydt in haer ſelven

waerachtich zijn, nochtans t'onſer

opſicht altyt niet ſeker en zijn. Dit

comt uyt de beweegh-redens, ende

oorſaken, op de welcke ſy hun ve

ſtighen : hierom moet men geloo

ven dat-ſe ſonder foute ſullen ghe

ſchieden ende volbrocht worden,

ſoo langh als ſal dueren, het ghene

Godt beweeght (by exempel) om

te ſtraffen: ghelijckerwys oft Godt

ſeyde : naer den loop van een Jaer,

ſal ick over ſulck een Rijck eene

laghe ſenden. d'Oorſake ofte het

ondament van deſe dreyginghe, is

een ſeker ſonde, de# e in dat

Rijck teghen Godt bedreven wort.

Ende waert by-aldien dat die ſonde

hier-en-tuſſchen quam op-te-hou

den , ende verbetert wirde , ofte

wel te veranderen , ſoo ſoude de

ſtraffe van ghelijcken oock konnen

op-houden, ofte verandert wordé,

de dreyginghe is nochtans waerach

tich gheweeſt : want ſy was gefon

deert op eene dadelijcke foute,ende

ſoude ſekerlijck volbrocht gheweeſt

hebben, waert dat die ſonde niet

verbetert en haddegheweeſt, ende

die dreyghementen worden ghe
" » --

noemt dreygende Veropenbaringhen,

ofte# # ##dat

ſulcx gheſchiet is inde Stadt van Ni

nive, alwaer Godt den Profeet # -

nas geſonden heeft, ende hem be

volen , dat hy aen hun ſulck een

dreygement ſoude voor-ſeggen van

Godts weghen: Binnen veertich da

ghen ſal Ninive te niet ghedaen wor

den. Het welck nochtans niet vol

brocht en is gheweeſt,om dieſwille

dat de reden van ſulck een dreyghe

ment op ghehouden heeft,de welc

ke waren hunne ſonden, doende da

telijck daerover penitentie,de welc

ke, waert dat ſy die niet ghedaen

en hadden , ſouden onghetwyffelt

vergaen hebben'

yleſen van gelijcken in't der
de boeck der# en , dat Godt

eene groote ſtraffe ghedreyght heeft

te ſenden over Achab , over ſijn

Huys , ende over geheel ſijn Rijck,

om een boos feyt dat hy bedreven

hadde, tot welcken eynde onſen

H. Vader Elias gheſonden wirt,om

die aen hem te bodtſchappen, maer

om dieſwille dat Achab uyt leetwe

ſen ſyne kleederen verſcheurden,

ende ſich met een hayere kleedt

bekleeden, vaſten , ende ſijn ruſte

namp op eenen ſack, ende gheheel

droefgeeſtich , ende verootmoe

dicht wandelde, ſoo heeft Godt da

R telijck

3fon. ##

4
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3. Reg.

2I I9.

dº 28,

telijck door den ſelvé Propheet aen

hem deſe woorden doen bodtſchap

pen : Om dieſuville dat Achab ſich om

mijnen 'twille veroodtmoedicht heeft,

ſoo en ſal sck dat quaet, waer mede ick

hem ghedreyght hehbe, over hem in ſy

ne daghen niet ſenden , maer in de da

hen van fijne kinderen. Hier ſtaet te

emercken » dat, om dieſwille dat

Achab ſich bekeert heeft, van ghe

lijcken de Goddelijcke Sententie

oock verandert, is gheweeſt. Waer

uyt wy konnen beſpeuren tot ons

propoſt, dat al-hoe wel Godt aen

eene ziele veropenbaert, ende ver

ſekerlijckgheſeyt heeft eenighe ſa

ke, 'tzy goet , oft quaet, die haer,

oft andere perſoonen is rakende;

dat'et kan verandert worden min

oft meer, oftewel gheheel wegh

genomen worden, volghens de ver

anderinghe van d'affectie der ziele,

ofte ſaké, de welcke Godt in-ſagh,

ende op die maniere kan het ghe

ſchieden, dat'et niet vol-brocht en

wort, ghelijck men meynden,ende

dickwils en ſal niemandt de reden

weten alsGodt alleen. Want al-hoe

wel dat Godt veele ſaken ghewoon

is te ſegghen, te leeren, ende te be

#ekomen was, inden we'ckenſ

te moeſten verkondighen, 'twelc

gheſchiet is, als den H. Geeſt in hun

heſtort gheweeſt is, den welcken

# Chriſtus hun voorſeyt hadde,

dat hy hun alles ſoude veropenbaré,

ende onder-richten in al het ghene

hy, gedurende den tydt ſijns levens,

aen hun voor-ghehouden hadde.

Ende den H. Joannes ſprekende

vanden Intrede van Chriſtus binnen

Jeruſalem, ſeyde : Dit en verſtonden

Jyne Diſcipelen niet in't beginſel, maar

als geſus gheglorificeert was, doen ſijn

ſy indachtich ghetweeſt, dat deſe din

hen van hem gheſchreven waren. En

e alſoogheſchied'et datter veeleis

ende ſeer beſondere dinghen boven

naturelijcker wyſe konnen geſchie

den in de ziele, de welcke noch ſy,

noch den ghenen die haer beſtiert.»

verſtaen konnen, ofte begrypen ,

ten zy, als den tydt daer is. -

Wyleſen oockin't boeck der Koa

ninghen, dat Godt, vergramtzijn

de teghem Heli, Prieſter van Iſrael,

om de ſonden ſijnder kinderen, de

welcke hy niet en ſtrafte, aen hem

heeft doen ſegghen door Samuel on

der andere woorden, deſe naervol

Ioan. 12

I6.

gende : Ick hebbe gheſeyt , ende ick 1 Rºg. *

hebbe belooft , dat u buys, ende het 39. «T

huys van unven Vader altydt ſoude die- 32.

loven, ten is niet dat men die moet

verſtaen, ontfanghen, oft beſitten

op dienſelven tydt; maer om dat

men die daer naer ſouden begrypen,

als het noodich ſal weſen daer van

het licht, ende kenniſſe te hebben,

oft als het effect, ofte daet ſal vol

hen, ghelijckerwys wy ſien, hoe

dat onſen Salighmaker met ſyne

Diſcipelen ghedaen heeft , aende

welcke hy veeleGhelijckeniſſen,en

de Sententien voor-ſtelde,welckers

verholentheden, ende wysheyt,die

daer onder verborghen waren, ſy

niet en begrepen, tot dat den rydt

men in myne teghenwoordichtyt , maer

nu verre xy fülckx van my , maer die

my ſal gheeeert hebben , dien ſalick

glorificeren. Want ghemerckt dit

Ampt des Prieſterdoms gefondeert

was inde glorie, ende eere aen Godt

te geven, ende dat Godt tot dien

eynde het Prieſterdom aen ſijnen

Vader belooft hadde tot in der eeu

wicheydt , waert dat hy aen ſyne

plicht voldaen hadde, ende dat 'et

ghebeurt is,dat d'eere Godts in Heli

ontbroken
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#
negheboden ſule onderhouden

ontbroken heeft, om dieſwille dat

hy ſyne kinderen meerder als Godt

eerde ( ghelijck. Godt ſelver ſich

beklaeght.) ſiende de ſonde ſijnder

kinderen door de vingheren, op dat

hy die niet beſchaemt en ſoude ma

ken , ende infameren; ſoo is'et oock

gheſchiet, dat de beloofte Godts

ontbroken heeft, de welcke altydt

heduert ſoude hebben, waert dat

unnen iever in Godt te dienen niet

ontbroken hadde. Hierom en moe

ten wy niet peyſen, dat al-hoe-wel

de Goddelijck Woorden, ende Ver

openbaringhen in hâer ſelven waer

achtich zijn,alſoo moeten gheſchie

den, ghelijck die woorden luyden »

namentlijck als ſy door Godts be

ſchickinghe hanghen aen menſche

lijcke ſaken , de welcke , ghelijck

## is, verandert konnen wor

en. Want als dat alſoo is , Godt

weet'et, want hy en openbaert dat

niet altydt , maer hy brenght de

woorden voorts, ende doet de ver

openbaringhe, ende verſwyghton

dertuſſchen de conditie , ghelijck

hyghedaen heeft aende Niniviten ,

aende welcke hy abſolutelijck, ende

# voorſeyt heeft,dat

# naer veertich daghen vergaen ſou

en. Somwylen verclaert hy oock

de conditie, ghelijck hyaen Roboa

am ghedaen heeft : Is't dat ghy my

##
>

helijck mynen dienaer Davidghedaen

## , ickſal met u oock weſen , ende

ickſal u een huys bouwen, ghelijckick

aen mijnen dienaer David gedaen heb

be. Maer oft dat Godt de conditie

veropenbaert heeft, oft niet, ſoo

en moghen wy ons evenwel niet ge

heel verſekeren dat wy die begry

en : want wy en konnen de ver

borghe waerheden Godts, ende de

menichvuldighefinnen, die in ſyne

veropenbaringhen verborghen zijn,

niet begrypen. Want hy isboven de

hemelen, ende ſpreeckt indé wegh

des eeuwicheyts, maer wy, als blin

den, kruypen op d'aerde, die ſyne
verholentheden niet en konnen ach

tervolghen. Ende hierom , naer

mijn goet-duncken, ſeght den Wy

ſen-man deſe woorden : Godt is in

den hemel , ende ghy op der aerden,

daerom laet u woorden luttel zijn.

Maer ghy ſult my miſchien ſeg

ghen , is't dat wy de Goddelijcke

Woorden, ende Veropenbaringhen niet

en moeten begrypen, ofte verſtaen,

noch oock daer mede moeyé,waer
om is't dan dat Godt ons die mede

deelt ? Ick hebbe nu hier boven ge

ſeyt, dat men ieder ſaecke op ſijnen

tydt verſtaen ſal , door de ſchuckin

ghe vanden ghenen die-ſe gheſpro

ken heeft, ende hy ſal-ſe verſtaen,

aem wie het hem belieft die te vera

ſtaen te gheven, ende daer naer ſal

het# blijcken, dat'etalſoo

moeſte gheſchieden, ende niet an

ders : want Godt en doet niet ſon

der reden, ende waerheyt. Hier

om moet men vaſtelijck ghelooven,

dat niemant den volkomen ſin der

Goddelijcke woorden, ende ſaken

met fijn verſtandt ſal konnen ach

tervolghen, ende begrypen, noch

een vaſt oordeel# over 'tge

ne, het welck ſich ten eerſten op

ſicht voor-ſtelt , ende alſoo ſchynt

te weſen, ſonder een openbaer pe

rijckel , ende groote confuſie van

grootelijcx te dolen. De Propheten

Eccle.fr

I.

wiſten dit ſeer wel door ondervin

dentheyt,ende aen de welcke dever

kondinge van't woort Godt bevolen

was, aende wekkeoockſeer mo

elijckſcheen te weſen de Profecien,

B 2. - - ende

e-ºe
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Omgeen ander reden heeft Jo

nas de vlucht ghenomen, als Godt

hem gheſonden haddenaer Ninive,

om de aenſtaende verwoeſtinge der

ſelve te verkondighen, danom dat

hy de waerheydt der Goddelijcke

woorden niet en konde begrypen,

noch denſin der ſelven volmaeckte

lijck achtervolghen. Hierom om

dat ſy hem niet en ſouden uyt-ſpot

ten,waert dat ſyneProfecie niet vol

brocht en haddegheweeſt, ſoo hade

hy liever de vlucht te nemen, als te

Profeteren, om welcke reden hy

oock de veertich daghen buyten de

Stadtghebleven heeft , om te ſien

oft de Goddelijcke Voor-ſegginghe

volbrocht ſoude gheweeſt hebben,

ende ſiende dat-ſe niet volbrocht en

wurde, heeft ſy ſelven ſoo bedroeft,

endeghequelt, dat hy tot Godt ge

ſeyt heeft: Ick bid u Heere, en is dit

niet mijn woordt, doen ick noch in mijn

landt was ? Daerom heb ick my te vo

renghehaeſt dat ick vluchten ſtude in

Tharſis. Ende den H. Profeet ſich

een weynich ſtoorende, heeft van

Godt ghevraeght, dat hy hem uyt

dit levenſoudeghelieven te nemen.

Tenis dan niet te verwonderen,dat

ſommighe ſaken, de welcke Godt

ondertuſſchen aen eenighe zielen

veropenbaert, niet en gheſchieden

op die maniereghelijck ſy die ver

ſtaen »ende begrypen, Ghenomen

dat Godt aen eene ziele beloofde,

ofte aen haereenighe ſake vertoon

de, 'tzy goet, oft quaet voorhaer,

oft voor een ander perſoon is't dat

het ghefondeert is op eenighen

dienſt, daet, ofte ſchult, het welck

de ziele, oft een ander als dan aen

Godtis doende, ende is't by-aldien

dat ſy daer in volherden [ ghelijck

gerem.

- 4o. 7

ende### aen't volck te

verkondighen: want ghelijck wy

gheſeyt hebben, ſyſaghen wel dat

een groot deel der Voor ſegginghen

niet uyt-en-viel, ofte gheſchieden

naerden letterlijcken ſin, het welck

d'oorſaeck was dat ſy van het volck

wirden verſmaet , ende uyt-ghe

lachen, inder-voeghen , dat Jere

miasgheſeyt heeft : Ickbengewor

den tot eenen ſpot gheheel den dagh , ſy

beſpotten my alle-gader. 't Is nu langen

tydt dat ick met luyder ſtemme roepe

teghen de boosheyt, ende ick voor-ſega

ghehun dat ſy te niet ghedaan ſullen

worden, ende het woordt des Heeren is

mygheworden tot een verwyt, ende tot

ee72e## heheel den dagh, En

de ick hebbe# ick en Jalſijns

niet meerghedachtich weſen, noch ick

en ſal voorts in ſijnen naem niet meer

ſpreken. Welcke woorden, al-hoe

weldat dien H. Profeet die met ee

ne over-gevinghe 2 ofte reſignatie

heeft uyt-gheſproken, ende inden

perſoon van eenen krancké menſch,

die de weghen, ende verholenthe

den des Heeren niet en heeft kon

nen achtervolghen; ky geeft noch

tans het verſchil ſeer wel te kennen,

datter is tuſſchen de vol-brenginge

der woorden Godts, ende tuſſchen

den ghemeynen letterlijcken ſin,in

denwelcken men die gemeynelijck

was nemende : want ſy achten de

Profeten des Heerenghelijck#
ters, ende bedriegers, de welcke

nochtans ter oorſaken der Profeci

en, ende Voor-ſegginghen ſulcke ,

ende dierghelijckegrootere injuri

en verdroeghen; inder-voeghen,dat

den ſelven Profeet op een ander

plaetſe gheſeyt heeft De Profecie

ren, is ons den eene vreeſe, ende eenen

# 2## eene morſelinge desgeeſt.
-

- --
- --

3fon. 4.
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wygeſeyt hebben] ſal ongetwyfelt

volbrocht
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-volbrocht worden : nochtans en is

het niet zeker, dat 'et volbrocht ſal

worden , ghelijck de woorden luy

den, ghemerckt dat de volherdin

ghe onſeker is. Hierom en moeten

HET xxi. CAPITTEL.

wy noeyt op# Veropenbaringe

betrouwen, noch op onſe#
ſteunen, maer alleenelulck op het

bloot Gheloove. . . -> *

*

y

, r . ** - ;

Waer in verclaert wort, dat al hoe-wel Godt ſomtydt antwoort

op het ghene men van hem vraeght, die maniere van han

delen met hem nochtans niet denghenaem is. Wort oock be

toont dat al-hoe-wel hy aemde vraghe toe-ſtemt , ende ant.

woordt, nochtans dickwils daerom vergramt wort. *

S Ekere geeſtelijcke perſoonen te

JD ſeer gheruſt zijnde, ghelijck wy

gheſeyt hebben, ende geen oogh

merck nemende op de nieuws-gie

richeyt , daer ſy hun ſomwylen van

dienen, om eenighe ſaken boven

natuerlijcker wyſe te weten, laten

hun voorſtaen, om dieſwille dat

Godt ſomtydts antwoort geeft op

hunne vraghe, dat'et wel ghedaen

is, ende dat ſyne Goddelijcke Ma

jeſteyt daer in ſijn behaghen is ne

mende, daer nochtans inder waer

heyt, ſulcke maniere met Godt te

handelen niet lofbaer , noch hem

aenghenaem en is, niet tegenſtaen

de dat hy hun antwoordt; Jae het

mishaeght hem grootelijckx, ende

ten mishaeght hem niet alleenlijck,

maer wort daerom oock dickwils

vergramt, ende neemt het ſeer qua

lijck. De reden hier van is deſe :

want ten is niet betamelijck dat ee

nich ſchepſel de palen te buyré gaet,

de welcke Godt tot haer beſtierin

ghe natuerlijck rdonneert heeft:

aenden menſch thy redelijcke,

*

ende natuerlijcke palen gheſtelt om

fich te beſtieren, ten is dan niet oor

boorlijck die te buyten willen gaen;

maer eenige ſaken te willen weten,

ende achtervolghen door eenen bo

ven-natuerlijcken wegh, is ſyne na

tuerlijcke palen willen te buyten

gaen, ergo dan ſulcx te willen doen

en is niet goet, noch ſaligh, noch

oorboorlijck , ende dien volghens

aen Godt oock niet aenghenaem.

Ghy ſult my miſſchien ſegghen, is't

dat'et Godt niet aenghenaem en is,

-waerom antwoordt hy ondertuſe

ſchen ? Ten eerſten ſegh ick', dat

den duyvel ſomwylen antwoordt;

maer als Godt ſelver comt t'ant

woorden, ickſegghe dat hy dat doet

om de flouheyt , ende kranckhe

der ziele, die door dien wegh ſoec

te gaen. Want waert dat-ie niet ver

hoort en wirde, ſy ſoude quelen,

ende achterwaerts deynſen, oft ſy

ſoude haer miſſchien laten voor

ſtaen , dat Godt op haer vergramt

waer, ende alſoo ſoude ſy in ſware

tentatien komen te vallen : oftwel

R 3 - Godt
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Godt doet dat 'om andere redens,

die hem bekent zijn,de welcke hun

men oorſpronck nemen uyt de ſlap

# der ziele , waer uyt Godt

et dat'et oorboorlijck is t'antwoor

den, ende op die maniere ſich naer

haer te voeghen: ghelijckerwys hy

oock doet met veele ſwacke , ende

teere zielen, gevende aen haer in't

ghebedt ſeer ghevoelijcke ſmaken,

ende ſoeticheden, ghelijck wy ghe

ſeyt hebben, maer ſulcx en geſchiet

daerom niet, dat Godt ſulcx wilt,

oft dat die maniere van handelen

hem aenghenaem is ende behaeght,

maer hy geeft aen ieder-een ſyne

# volghens hunne maniere van

oen, ghelijck gheſeydt is. Want

Godt is ghelijck een fonteyn, waer

uyt ieder-een ſchept volghens de bea

# van ſijn var, ende hyge

ooght ondertuſſchen dat ſy mogen

ontfanghen door die boven-natuer

lijcke buyſen , maer hier uyt en

volght daerom niet,dat'et oorboor

lijck is op die maniere te willen ont

fanghen, want dat gaet Godt alleen

aen, die het kan geven, hoe, wan

neer, aen wie , ende om wat reden,

als't hem ſalbelieven,ſonder eenich

toe-doen der ziele. Ende op deſe

maniere (ghelijck wy gheſeyt heb

ben ) voldoet hy ſomtytsaende be

geerten, ende ghebeden van ſom

mighezielen, de welcke hy verhoo

ren wilt [om dat-ſe ſeer goet ende

eenvoudich zijn ] op dat hy-ſe niet

bedroevenſoude, maer dit en ghe

ſchiet daerom niet, al oft deſe ma

niere van doen aen hem aengenaem

waer, het welck men beter verſtaen

ſal door deſe ghelijckeniſſe.

Eenen Vader des huys-gheſints

heeft veel verſcheyde ſpyſen op ſijn

zafel, vande welcke ſommighede

w

licater zijn, als d'andere : daer is

een van ſyne kinderen, het welck

wilt ghedient zijn uyt een ſchotel,

die t'naeſt by hem ſtaet, ende al

hoe-wel dat et vande beſte ſpyſe niet

en is, wilt van die nochtans hebben,

om dieſwille dat-ſe beter ſmaeckt

als d'andere. Den Vader mercken

de, dat waer het ſaken hy hem van

de beſte ſpyſe voor-ſtelde, die niet

en ſoude begeeren, maer alleenlijck

die, de welcke hy verſoeckt, ende

naer ſijnen ſmaeck is, op dat ſijn

kint niet onghetrooſt, ende ſonder

eten ſoude blyven, geeft hem,maer

met een mis-noeghen, het ghene hy

verſocht heeft. Ghelijckerwys wy

ſien dat Godt ghedaen heeft met de

kinderen van Iſrael, als wanneer ſy

van hem eenen Koninck verſocht

hebben, den welcken hy aen hun

toe-gheſtaen heeft , maer teghen

ſijnen wille, om dieſwille dat'et hun

geenſints oorboorlijck en was; hier

om ſeyde hy aen Samuel : Hoort

maer des volcx ſtemme, ende geeft hun

eenen Koninck, den welcken ſy van u

vraghen, want ſy en hebben u niet ver

worpen, maer my op dat ick over hun

niet regneren ſoude. Op de ſelve ma

niere gheſchied'et met ſommighe

zielen , naer de welcke Godt ſich

voeght, gevende aen haer, niet dat

voor haer 'tbeſte, ende 'tprofytich

ſte is, maer om dieſwille dat-ſe niet

en weten , oft willen door eenen

anderen, als door dien wegh gaen.

Ende al is't ſaken dat ſy ſomtydts

# teericheden, ende ſoetiche

den desgeeſt, ofte der ſinnen beko

men (ghelijck wy gheſeyt hebben)

Godt en geeft hun die maer, om

dieſwille# ſy niet wel gheſtelt en

zijn om die ſterckere, ende vaſtere

ſpyſe der tribulatië van't Cruysſijns

- ----- - -- Soons
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Soons te nutten, waer aen hy noch

rans wel ſoude willen dat ſy de hant

ſouden ſlaen, liever als aen eenighe

andere ſaken. Al-hoe-wel dat ick

oordeele veel ergher te zijn iet te

willen weten boven naturelijcker

wyſe, als andere geeſtelijcke ſma

ken te ſoecken in het ghevoelen of

te ſin, Want ick en ſien niet, hoe

dat de ziele, die ſulckx verſoeckt,

kan bevrydt weſen, ten minſten van

daghelijckſche ſonden, al hoe-wel

dat ſy haer veel goede eynden voor

ſtelt, ende dat-ſegheraeckt is tot

eene groote volmaecktheydt. Het

ſelve ſegh'ick oockvanden ghenen,

die ſulcke ſaken toe ſtemt, ende ge

biet t'onderſoecken. Want daer en

is geene nootſakelijckheyt om fulcx

te doen, ghemerckt dat wy de na

tuerlijcke reden , den wet, ende

d'Evangeliſche leeringhe hebben,

door de welcke de ziele ghenoegh

ſamelijck kan beſtiert, ende ondere

richt worden , noch daer en valt

geene ſoo groote ſwaricheyt, ofte

noodtſakelijckheyt voor, oft ſy kan

door deſe middelen wederleyt, en

de daer in voorſien worden, ende

dat met een groot vernoeghen des

Heeren , ende profyt der zielen.

Ende wy moeten onsſoedanichlijck

vande natuerlijcke reden , ende

Evangeliſche leeringhe dienen, dat

al-hoe-welaen ons nu eenige woor

den boven-natuerlijck geſeyt wier

den ( 't zy datet met onſen wille

gheſchiede, oft niet) ſoo en mo

ghen wy die nochtans niet ontfn

ghen, tenzy alleenelijck, dat in die

ghelijek-formich is aende reden,

ende Evangeliſchen wer. Jae dat

meer is, men moet die als-dan nau

keurigheroverweghen,ende onder

ſoecken, dan oïter noeyt eenighe
--

-

Veropenbaringhe gheſ hiet en ware:

wanr den duyvel brenght veel ſaken

voorts die waer zijn, ende toe-ko

mende, ende die ghelijck formich

zijn aende rechte reden, om alſoo ..
» '-- • -

te bedrieghen; " " * *

Hierom en iſ er voor ons geenen

beteren, ende gheruſteren middels

dan dat wy in alle onſe noodtſake

lijckheden , quellinghen, en ſwa

richeden onſen toe-vlucht nemen

tot het Ghebedt, verhopende dat

Godt ons door ſoodanige middelen

ſal helpen, de welcke hy aen ons

ſal believen te geven. Soodanighen

raet geeft ons # H.Schrifture,waer

in wy leſen, hoe dat den Koninck

Joſaphat, zijnde in eenen grooten

ancxt , ende ſiende ſich omringelt

met eene ſeer groote menichte fijn

der vyanden, de vlucht ghenomen

heeft tot het Ghebedt, ſeggende tot

e

:

Godt : Als de middelen ons ontbre--2. Pa

ken,ende dat de reden niet en kan voor- ral.2o.

Jien aende noodtſakelijckheden, foo en br 21.

reſteerter niet anders dan dat wy onfe'

ooghen tot u keeren, op dat u ghelieve

remedie te ſtellen volghens u wel-beha

ghen.

Nu dat Godt ſich dickwils ver

belght, al-hoe-wel dat hy ſomtyts

antwoort op ons verſoeck [ ghelijck

het claerlijck blyckt uyt het ghene

tot noch toe gheſeyr is] ſoo dunckt

my nochtans oorboorlijck te weſen

deſe waerheyt te beveſtighen met

eenighe ghetuygheniſſen der H.

Schrifture. -

Wy leſen in d'eerſte boeck der

Koninghen, dat als Saul met den

Profeet Samuel (die nu overleden

was) ſochte te ſpreken, dat dien H.

Profeet ſich aen hem veropenbaert

heeft, waer over Godt nochtans

ſeer vergramt gheweeſt is: want

Samuel
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Samuel heeft hem daer over datee

lijck beriſpt, omdieſwille dat hy

ſich vermeten hadde ſulcx te doen,

x. Reg- ſegghende; Waarom hebdy my on
28, 15- #aen ghedaen dat ickverweckt ſoua

de worden ? Wy weten oock dat

Godt, ghegeven hebbende aende

kinderen van Iſrael vleeſch, het

gheneſy van hem verſocht hadden,

teghen hun daerom ſeer vergramt

heweeſt is: want hy heeft date

ijck het hemelſch vier over hunge

ſonden, om hunne vermetentheyt

te ſtraffen, ghelijck wy leſen in't

boeck der Ghetallen, ende David

ons verhaelt, ſegghende : Sy had

'FJ. 77. den noch de broeken vleeſch in hunnen

31e mont, ende degramſchap Godts is over

hun neder-gbedaelt. Wy leſen van

ghelijcken oockin't boeckder Ghe

vallen, dat Godt niet en heeft laten

# te zijn tegen den Profeet Ba-,

am, die van Balac Koninck der

Madianitengheroepen was,'al-hoe

wel dat hy daer ghegaen was door

Godtsghedooghen : want hy had

degewenſcht daer naer toe te gaen,

ende hy had'et van Godt in ſijn ge

bedt verſocht : overſulckx zijnde

op de reyſe, heeft den Enghel ſich

aen hem veropenbaert met den

blooten# handt, ende

hem willende dooden, heeft tot

hem gheſeyt : Uwen wegh is quaet,

ende aen my contrarre, ende hierom

wilde hy hemdooden

Opdeſe, ende veele andere ma

nieren voeght Godt ſich naer onſe

henegentheden »al-hoe-wel ghe

# verſtoort, ende gram , waer

vanwy veele ghetuygheniſſen,ende

exempelen vinden inde H.Schrif

ture; maertenis niet noodich die

voorts te brenghenin eene ſake, die

ſoo claer is alleenelijckſegh'.jck
leune

Num.

#2, 31.

maer, dat'eteene ſake is, die ſeer

peryculeusis, jae meer als ick kan

ſegghen, te willen met Godt han

delen door ſoodanighe middelen,

ende weghen : ende den ghenen

die anders ſal ghedaen hebben, ſal

ſich dickwilsbedroghen vinden,en

de in beſchaemtheyt grootelijckx

vallen, die tot ſulcke ſaken ghene

ghen is : ende die deſe ſaken groo

telijckx ſalgheacht hebben, ſaleyns

delijck ondervinden, dat deſemyne

leeringhe waer is. Want behalven

deſwaricheyt die ergevonden wort
in niet te# inde Goddelijcke

Aen ſpraken, ende Viſioenen,daer

wordenderghemeynelijck veel on

der die gevonden, die vanden duy
vel voorts komen , want den duv

vel ghebruyckt ghemeynelijck de
ſelve maniere van handelen met de

ziele, ghelijck Godt doet, aen haer

voor-ſtellende eenighe ſaken, ſeer

waerſchynelijck, endeghelijck-for

michaende ghene, die Godt me

de-deelt, ende ſtelt ſyſelven ghe

lijck eenen wolf onderde ſchapen,

bedeckt met een ſchaep-vel, inder

voeghen, dat men hem by-naer niet

en kan onderkennen. Want ghe

merckt hy veeledinghen voorſeyt,

die aende reden#
zijn, de welcke oockſekerlijck ge

ſchieden, ſookonnen de zielenſeer

lichtelijck bedroghen worden,ende

laten haer voor-ſtaen, om dieſwille

dat alles wel uyt-valt, dat et niet

andersen kan weſen, als van Godts

want ſy en weten niet, dat den#.
vel, die een natuerlijck, ende ſub

tyl verſtant heeft, veel ſaken, die

heſchiet zijn, oftetegheſchieden

aen, lichtelijckin haré oorſpronck

is kennende, overſulcx voor-ſeght

hy veel voºrkomende dinghenzende
ghemerckt
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emerckt den duyvel het natuer

#licht ſoo levendich, ende claer

heeft, ſoo kan hy ſulck effect ofte

daet uyt ſulck eenſake trecken,ende

beſpeuren, al hoe-wel dat et altydt

ſoo niet en gheſchiet : ghemerckt

alle ſaken vanden wille Godts han

ghen. Laet ons dit eens betoonen

met een exempel. Denduyvel die

kent dat als#e , ende de locht

in ſoodanighegheſtelteniſle zijn,en
de de Sonne, in ſulckenſtaet, ende

hare cracht in ſulcken graet , ende

als ſulcken tydt aen-ghekomen is,

dat als-dan de gheſtelteniſſe van de

ſe elementen de menſchen noodtſa

kelijck met de peſte ſal beſmetten,

ofte infecteren, ende hy ſal onder

kennen in wat deel des werelts die

meer ſal toe-nemen , ende in wat

deel minder. Siet, hier is de peſte

ghekent in haren oorſpronck. Wat

wonder is't dan, is't dat den duy
vel ſulckx aen eene ziele te kennen

geeft, ſegghende aen haer, datter

binnen een Jaer of onder-half eens
groote peſte ſal weſen, ende dat er

alſoo comt te gheſchieden ? ende

dit is de Profetie vanden duyvel.

Op de ſelve maniere kan hy d'aert

bevinghe oock weten, ſiende dat de

holte deraerde met winden vervult

is, ende alſoo kan hy vooraſegghen,

ſulcken tydt ſalder eene groote aert

bevinghe gheſchieden, het welck

nochtans maer eene natuerlijcke

kenniſſe en is. - -

Men kan oock op eenighe manie
ren beſondere#

tervolghen , die de Goddelijcke

voorſichticheytaen-gaen, de welc

Ike ſeer rechtveerdelijck haer ver

toont, ende uyt-ſchynt ten opſicht

van't goet , oft quaet, het welck

gheſchietaende kinderen der men

ſchen. Want men kan kennen vol

ghensden ghemeynen loop der na

ture , dat ſulcken perſoon, ſulcke

Stadt, &c. ſal komen tot ſuick een

# , oft tot ſulcke eene ghe-,
tº

gentheyt, dat Godt volghens ſijn

voorſichticheydt, ende rechtveer

dicheyt moet daer tuſſchen komen

volghens den eyſch der ſake, om

naer hare verdienſte, die te loonen,

9fte te ſtraffen, ende als-danſalmen

konnen ſegghen : op ſuicken tydt

ſtildy dat oft dat van Godt bekomé,

oft Godtſal ſulcx doen, oft ſulcx ſai

## &c. Sulckx heeft de

# te kennen ghegeven aen

Holofernes, als wanneer ſy , om

hem wys-te-maken dat de kinderen

van Iſrael ſekerlijck moeſten te niet
ghedaen worden, eerſt aen hem

Verhaelden veel miſerien, ende ſon

den die-ſe bedreven, ende datelijck

voeghde ſy daer by: Ghemerckt dan

dat jy ſulcke dinghen doen, 't is ſeker

dat ſy ſillen te niet ghedden worden,

Het welck niet anders en is, als de

ſtraffe te kenné in haren oorſpronck,

overſulckx is dit ſoo veel als te ſeg

gen: Soodanighe ſonden verdienen

doodanichlijck van Godt gheſtraft te
worden, die ſeer rechtveerdich is,

ende ghelijckerwys de Goddelijcke

wysheyt ſeght : Waer door een ieder

ºm te ſandighen, daer door ſal hyge

ſtraft worden. Denduyvelkanſiſcx

kennen, niet alleenelijck door ſijn

natuerlijck verſtandt , maer ook

door d'ondervindinge die hy heeft,

Van gheſien te hebben, dat Godt

dierghelijcke dingen gedaen heeft 5

ende dienvolghens kan hy ſulcke

dinghen voor-ſegghen, en de ſom

Wylen verſekeren. Den H. Tobias

heeft de verwoeſtinghe van Ninive

oock voorſien uyt de kenniſfeder

S oorſake,

*-

3fud.

II. 12,-

Sap. 11

12,
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oorſake, hierom heeft hy ſijnen So

ne gewaerſchouwt,ſeggende : Hoort

my nu dan lief kent, ende en wilt bier

niet blyven, maer op den ſelven#
als ghy my , met uwe moeder ſult be

graven hebben , gaet uyt deſe Stadt,

want ick ſien, dat hare boosheyt bae

een eynde ſal hebben. Aloft hy hadde

willen ſegghen : ick ſien claerlijck,

dat haer eyghen boosheyt,oorſaeck

ſal weſen van hare ſtraffe, ende ver

derffeniſſe : het welck den duyvel,

ende Tobias oock hebben konnen

weten, niet alleenelijckuyt de al

ghemeyne boosheyt, de welcke in

dieStadt bedreven wirt; maer oock

uyt d'ondervindentheyt die ſy had

den, wetende dat Godt om de ſon

den des werelts de menſchen te niet

hedaen hadde door de Diluvie,en

e die van Sodoma door het vier :

al-hoe-wel dat men oock magh ge

looven, dat Tobias ſulcx gheweten

heeft door't in-geven vanden geeſt

Godts, Den duyvel kan oock we

ten, dat Pieter volghens den loop

der nature niet meer als ſoo veel ja

ren kan leven, ende ſulcx voor-ſeg

ghen, ende ſoo voorts kan hy veele

andere dinghen voor ſegghen op

verſcheyde manieren, de welcke wy

niet ghenoeghſamelijck en konnen

uyt-legghen, ter oorſake van hare

ſubtylheyt, ende verwerringhe »

waer van de ziele niet bevrydt en

kan weſen, ten zy dataſe alle Ver

openbaringhen, Viſioenen , ende

Aen ſpraken comt te vluchten.

Hierom vergramt Godts ſich

rechtveerdelijck teghen de ghene,

de welcke die koment'aenveerden:

want hy ſiet dat'et eene onvoorſin

nicheyt is van ſoodanige perſoonen,

van hun ſelven in ſoo groot perijc

kel te willen ſtellen; ende voorwaer

'tis eene groote vermetentheyt, cu

rieusheyt, ende eenentack van op

ghebla entheyt, den wortel, ende

't fondament van ydel glorie, eene

mis-achtinghe van Goddelijcke ſa

ken, ende den oorſpronck van veel

quaet, waer in datter veel zielen

ghevallen zijn, de welcke Godt ſoo

danichlijck vergramt hebben , dat

hy hun al-willens in dolinghe heeft

laten vallen, hy heeft toe-ghelaten

dat ſy bedroghen zijn gheweeſt, ha

ren geeſt verduyſtert, ende van een

wel-gheſchickt leven af-gheweken

# zijn, gevende plaetſe aen

unne fantaſien , ende ydelheden,

volghens 'tghene Iſaias ſeght : Den

Heere heeft in't midden van hunlieden

ghemangelt dengeeſt van drayinge,van

troebel , en de confuſie. Het welck

claerlijck gheſproken, niet anders

te ſegghen is, als eenen geeſt, die

alles op een contrarie maniere ver

ſtaet. Welcke woorden Iſaias tot

ons propoſt oft voor-nemen heeft

uyt-gheſproken: want hy ſpreeckt

van die , de welcke toe komende

ſaken door eenen boven-natuerlijc

ken wegh, ende middel wilden we.

ten. Hierom ſeghthy,dat Godt in't

midden van hunlieden eenen geeft

ghemengelt heeft vande ſaken

eene contrarie maniere te verſtaen ;

niet dat Godt effectivelijck, ende

metter daet aen hun heeft willen

geven eenen geeſt der dolinge;maer

om dat ſy hun ſelven hebben willen

dringhen in ſaken, die ſy natuerlijc

ker wyſe niet en hebben konné ach

tervolgen : waerom Godt vergramt

zijnde, heeft hun laten dolen, aen

hun ſijn licht niet gevende om die

ſaken t'onderkennen, de welcke hy

niet en begeerden dat ſy-ſe ſouden

onderſoecken. Hierom ſeght Iſaias

oock,

Iſa,19

14.
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alle d'andere Profeten:

De reden hier van is gheweeſt,

dat Godt hun heeft laten verblint

worden, om dieſwille dat ſy eene

affectie van eyghendom hadden tot

het ghene ſy begeerden, willende

dat aen hun ſoude gheſchieden,ende

dat Godt ghelijck-formelijck aen

hunne begeerten, ende ghenegent

heden ſoude antwoorden, het welck

eenen middel, ende eene alder-ſe

kerſte diſpoſitie was, op dat Godt

huil al-willens ſoude laten verblint,

ende bedroghen worden. Alſoo

heeft den Profeet Ezechiel inden

naem des Heeren voorſeyt ſpreken

de teghen dien, den welcken de ſa

ken door eenen boven-naturelijcken

middel , volghens ſyneydelheydt,

ende curiensheyt van ſijnen geeſt ,

heeft willen kennen, voorts-bren

gende deſe woorden, heeft geſeyt :

Als hyghekomen ſal zijn tot Pro

feet om te vraghen door hem , ick den

Heere ſal hem antwoorden door my, en

de ick ſal mijn aenſicht ſtellen op dien

menſch, ende als den Profeet ſal ghe

faelt hebben, weet dat ick't ben den

Heere, die hem bedroghen heeft. Het

welck verſtaen moet worden, dat

Godt ſulcx op geen ander maniere

doen ſal, dan# gratie, ende jon

ſte t'ontrecken, op dat hy bedrogen

worde : want dit beteecken deſe

woorden : Ick den Heere ſal hcna

antwoorden door my, te weten, ver

gramt zijnde : het welck niet an

ders en is , als ſyne gratie, ende jon

ſte aen ſulcken menſch t'ontrecken,

waer uyt onghetwyfelt ſal volghen,

dat hy bedroghen ſal worden,zijnde

van Godt verlaten : ende als-dan

comt den duyvel om t'antwoorden

volghensden ſmaeck, ende ghenea

gentheyt van dien menſch : want
S 2, T - ghem erckt

3. Reg.

22. 22.

oeck, dat Godt hun deſe dolinghe

hemengelt heeft, toe-latende data

e daer in ſouden vallen. Ende op

die maniere is Godt d'oorſake van

die ſchade, te weten, beroovelijc

ke oorſake, de welcke beſtaet in ſijn

licht, ende jonſte t'ontrecken,waer

uyt de dolinghe , ende het bedrogh

ontwyffelijckſtaen te volghen. En

de op deſe maniere laet Godt toe

aenden duyvel, dat hy'er veel comt

te verblinden, ende bedrieghen om

hare ſonden , ende vermetentheyt,

die ſulckx verdienen. Overſulckx

kan den duyvel ſulcx doen, ende in

der daet hy doet'et, als ſoodanighe

zielen hem gheloofgeven,ende hun

laten voor-ſtaen, dat'et eenen goe

den geeſt is, ende de ſake comt on

dertuſſchen ſoo verre, dat al-hoe

wel ſy claerlijck ſien , ende gewaer

ſchouwt zijn, dat dien geeft geen

ſints goet en is, in geender maniere

nochtans uyt deſe dolinghe konnen

op-ſtaen, om dieſwille dat ſy nual

reedts [ door Godts toe-laten] dien

eeſt, vande ſaken contrarie te ver

aen, hebben ghelijck in-gedronc

ken, ghelijckerwys wy leſen ghe

ſchiet te zijn aende valſcheProfeten

vanden Koninck Achab, de welcke

door Godts toelatinghe bedroghen

zijn gheweeſt door eenen leugen

achtighen geeſt » gevende tot dien

eynde macht aenden duyvel, ſeg

gende : Gby ſult bedrieghen , ende

verwinnen, gaet uyt , en doet alſoo.

Ende ſiet, den duyvel heeft ſulck

een vermoghen ghehadt by den Ko

ninck, ende by ſyne Profeten, om

die te bedrieghen, dat ſy den Pro

feet Micheas niet en hebben willen

ghelooven , die hun nochtans de

waerheyt ſeyde, die gheheel con

grarie was aende voor-ſegginge van

r

Execf.

I 4. 9•
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ghemerckt foodanighe ſaken hem

grootelijckx behaghen , ende dat

d'antwoorden, ende de mede-dee

linghen ghelijck-formich zijn aen

ſijnen wille-, foolaet hy ſich op de

ſe maniere grootelijcx bedrieghen.

Hetſchynt dat wy een weynich

af-gheweken zijn van't voor-worp,

het welck wyons hadden voor-ge

ſtelt te verhandelen indentitel van

dit teghenwoordich Capittel, het

welek was, dat wy ſouden betoo

nen dat Godt, al-hoe-wel hy andt

woordt op onſe vraghen, ſich noch

tans ondertuſſchen verbelght. Maer

is't dat wy wel overwegen het ghe

negheſeyt is, 'tſal ons voornemen

beveſtighen, ghemerckt men ſiet,

dat'et Godt niet aenghenaem en is,

dat men ſoodanigeViſioenenſoeckt,

ghemerckt hy toe-laet, dat de men

ſchen op ſoo veel-der-hande manie

ren bedroghen worden,

/.

HET xxII. CAPITTEL.

Waer in eenetwyfelachtighe ſake verhandelt wort, waerom dat

het nu inden Nieuwen Wet niet gheoorloft en is, ict van Godt

door eenen boven natuerlijcken wegh te vraghen, ghelijcket

te voren inden ouden Wetgheoorlof was te doen? Deſe ver

handelinghe isſeer profytich, om de myſterien van ons Ghe

loove te verſtaen. Dit wort betoont door eene ghetuygheniſſe

vanden H. Paulus, de welcke tot on3 propoſt uyt-gheleyt wort.

Er wylen wy beſich zijn met

ons voor geſtelt werckte voor

deren,ſoo vallen daer nieuwe twyſ

felachticheden voor, de welcke ons

beletten , dat wy ſoo dapper niet

voorts en konnen gaen, als wy wel

ſouden willen doen, ende gemerckt

wy dieſelver voor-ſtellen, ſoo zijn

wy oock verbonden die te verkla

ren, op dat de waerheyt van deſe

leeringhe altydt claer, ende in hare

cracht blyve. Niet teghenſtaende

deſe twyffelachticheden brenghen

ons dit goet by, dat al hoe-wel ſy

ons een weynich verachteren, zijn

ons nochtans dienſtich tot een meer

der onderrichtinghe , ende claer

heyt van ons voornemen , ghelijck

wy nu ſullen gaen ſien.

Wy hebben in't voorgaende Ca

pittel betoont , dat'et den wille

Godts niet en is, dat de zielen door

eenen, boven-natuerlijcken wegh

beſondere kenniſſen der Viſioenen ,

Aen ſpraken, &c. ſouden wenſchen

te hebben. Wy weten oockvanden

anderen kant, dat ſulcx inden Ou

den Wet in't ghebruyck, ende ge

oorloft is gheweeſt, ende ten is niet

alleenlijcktoe-ghelaten, maer oock

van Godtſelvergheboden geweeſt,

ende als ſy daer in quamen t'ontbre

ken, wirden van Godt grootelijcx

beriſpt, ghelijck men ſiet in Iſaias,

alwaer hy de kinderen van Iſrael

beriſpt,de welcke wilde naer Egyp
- - - - ten
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Iſa. 3o.

2

3foſ. 9.
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ten neder-daeld.ë , ſonder hem eerſt

te raeden ghegaen te hebben : Die

daer wandelt, om dat ghy nederwaerts

gaen ſoudt in Egypten , en de mijnen

mont en hebdy niet ghevraeght. Wyle

ſen oock in't boeck Joſtie , dat de

ſelve kinderen van Iſrael vande Ga

baoniten bedroghen zijn gheweeſt:

de redé hier van geeft ons den Hey

lighen Geeſt met deſe woorden: Sy'

hebben van hun eet-waren ontfanghen,

ende ſy en hebben den mont des Heeren

niet gevraeght. Wy bemercken oock

inde H. Schrifture, dat Moyſes,den

Koninck David, ende d'andere Ko

ninghen van Iſrael, van ghelijcken

oock de Prieſters, ende oude Pro

feten, Godt altydt te raden gegaen

hebben in hunne noodtſakelijckhe

den , ende oorloghen , ende dat

Godt hun gheantwoort , ende te

ghen hun # eſproken heeft ſonder

fich te verbelghen, ende ſy deden

hier in ſeer wel, ende waert dat ſy

anders ghedaen hadden, ſouden ſeer

qualijck voorts-ghegaen hebben.

Waerom en is'et ons nu oock niet

gheoorloft inden Wet der Gratie,

ghelijck'et te voren was ? Waer op

wy op deſe maniere moeten ant

woorden, dat de principaelſte redé,

waerom dat inden Ouden Wet de

vraghen, die men aen Godt was

doende , toe-ghelaten waren , ende

dat'et oorboorlijck was , dat de

Prieſters, ende de Profeten , Viſi

oenen ende Veropenbaringhen van

Godtſouden vraghen, was deſe,om

dieſwille dat'er Gheloove in dien tyt

noch ſooſeer niet gefondeert, noch

den Evangeliſchen Wet in-ghe ſtelt

en was;ende hierom was’et noodich

dat ſy van Godt alles ſouden vra

ghen, ende dat Godt hun ſoude ant

woorden, nu door woorden, nu

door Viſioenen, ende Veropenba

ringhen, nu door figuren, ende ge

lijckeniſſen, ende door verſcheyde

andere manieren van bediedeniſſen:

want al'et ghene dat hy antwoorde,

ſprack , ende veropenbaerden, wa

ren verholentheden van ons Geloo

ve, ofte wel ſaken die het Gheloo

ve waren aengaende, oft daer toe

beſtiert wirden ; ghemerckt dat de

verholentheden des Gheloove niet

Vanden menſch en komen,maer van

Godtſelver, die de ſelve met ſijnen

eyghen mont heeft uyt-geſproken,

Hierom was'et noodtſakelijck [ ge

lijck wy gheſeyt hebben ] dat ſy den

mont Godts te raden ſouden gaen.

Hierom als ſy hier in ontbraken ,

wirden van Godt beriſpt : want

door ſyne antwoorden , beſtierden

ſy hun inde ſaken des Gheloove,waer

in ſy noch onwetende waren. Maer

nu als het Gheloove in Chriſto ghe

veſticht is, ende den Evangeliſchen

Wet inden ſtaet der gratie ver

openbaert , ende verkondicht is,

ſoo en is'et nu niet meer noodich,

dat men Godt op die maniere meer

vraeght,noch oock dat hy antwoor

de gelijck te voren. Want gevende

ons ſijnen Sone, die ſijn eenich,en

de eeuwich W o o R D T is , ſoo

heeft hy ons alles gheſeyt, ende ver

openbaert op eenen keer door dit

ſijn eenich W o o R D T. . -

Dit is den echten ſin van die ghe

tuygheniſſe , door de welcke den

H. Paulus tracht de Hebreen te ra

den, dat ſy die manieren van met

Godt te handelen, volghens den

Ouden Wet van Moyſes, daer-la

tende , hun ooghen alleenelijck op

Jeſum Chriſtum ſouden ſlaen, ſeg

gende: Naer dat Godt hier voormaels Hebr.

menichmael, ende in menigerley ma- 1. I •,

S 3 nieren
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mierengheſproken heeft tot de Vaders

door de Profeten, ſoo heeft hy ten leſten

andeſe daghen tot ons gheſproken door

den Some. Door welcke woordé den

Apoſtel te kennen geeft, dat Godt

door ſijn Woo RD T ſoo veel ghe

ſeyt heeft, datter niet met allë meer

te ſegghen en is : want het ghene

hy te vooren maer met deelen door

ſyne Profeten was ſprekende, dat

heeft hy ons nu gheheel door hem

gheſeyt, hem aen ons gheheel ge

vende, te weten, ſijnen Sone. Hier

om denghenen die van Godt eenige

Viſioenen ofte Veropenbaringhen wilde

vraghen , het ſoude ſchynen dat hy

aen Godt eenige injurien ſoude wil

len doen, om dieſwille dat hy ſyne

ooghen geheel en ganſch op 3feſum

Chriſtum niet en ſlaet, ſonder eenige

nieuwicheyt, oft iet anders te#
len : want Godtſoude hem konnen

antwoorden , ſeggende : Dit is my

men beminden Sone, inden welcken ick

my wel behaeght hebben, hoort hem.

Ick hebbe nu alles gheſproken door

mijn Woo R Dr , keert u ooghen

tot hem alleen, want in hem heb'

ick u alles gheſeyt, ende veropen

baert; jaeghy ſult meerder in hem

vinden, alsghy ſoudt konnen wen

ſcheu, oft vraghen : waerom ver

ſoeckt ghy particuliere Aen-ſpraken,

Viſioenen , ofte Veropenbaringhen,

ghemerckt# , al dat ghy kont

wenſchen, in hem ſult vinden, is 't

dat ghy maer u ooghen tot hem wilt

keeren ? want hy is gheheel mijn

Woo RDT, ende mijn antwoordt,

# mijn Viſioen, ende Veropen

aringhe, het welckick tot u hebbe

# gheantwoort,veropen

aert , gevende hem aen u voor

Broeder, Meeſter, ende Mede-ge

ſelle, prysendeloon. Ick hebbenu

met mijnen H. Geeſt in hem neder

hedaelt op den Bergh van Tabor,

eggende : Dit is mijnen beminden

Sone, inden welcken ick my wel he

haeght hebbe, hoort hem. Ten is niet

noodich, dat ghy nieuwe manieren

van onderrichtinghe,noch van ant

woorden ſoeckt, want al was't dat

ick te voren ſprack, het was om

Chriſtus te beloven, ende als ſy van

myiet vraeghden ,ſoo wirden alle

die vraghen beſtiert om Chriſtum te

vraghen , ende te hopen, inden

welckenſy alle goet moeſten vindé

(ghelijckerwysgheheelde leeringe

der Apoſtelen, ende Evangeliſten

onsnu verclaert) maer die nu tegen

woordich op die maniereiet vanm

wilde vraghen,ende ſoecken dat ic

hem ſoude antwoorden, ofte eeni

ghe ſaken veropenbaren, het ſoude

ſchynen al oft hy eenichſints van

3feſus Chriſtus niet voldaen en ware,

ende alſoo ſoude hy mijnen bemin

den Sone eene## injurie aen

doen : want ghemerckt ghy hem

hebt, ſoo en hebdy niet met allen

meer van my te vraghen, noch ee

nighe Veropenbaringhen, ende Viſie

oenen te verſoecken, ſlaet maer al

leenelijck u ooghen met aendach

ticheyt op hem, ghy ſult al het ge

neghy wenſchen kont , overvloe

delijck in hem vinden, ende noch

meer. Is't dat ghy ſoeckt, dat ick u

een woordt van trooſt ſegghe, ſiet

mijnen Sone, die my ſoo gehoor

ſaem is, endeom myne liefde ſoo

grootelijcx ghequelt, ende ghepy

nicht is gheweeſt, ende ## ſult

hooren, wat hy uſalantwoorden :

is't dat gy wenſcht datGodt u eenige

verhole ſaken, ofte ghevallen ver

openbare, ſlaet u ooghen maer al

leenelijck op hem, ghy ſult verhole

myſterien,
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myſterien , eene oneyndelijcke

wysheyt, ende wonderhedé Godts,

die in hem verborghen zijn, vinden,

gelijck mijnenApoſtel geſeyt heeft:

Inden welcken zijn alle de ſchatten der

wysheyt , ende wetenſchappen Godts

verborghen. Welcke ſchatten ſullen

voor u verhevender, ſoeter, ende

profytiger zijn, als het ghene dat

ghy wenſcht te weten, Hierom be

roemden ſich den ſelven Apoſtel,

ſeggende : Ick en hebbe my niet uyt

ghegeven ict te weten onder u-lieden,

dan Jeſum Chriſtum, ende dien ghee

cruyst. Ende is't by-aldien dat ghy

oock andere, 'tzy Goddelijcke,'tzy

lichaemelijcke Viſioenen , ofte Ver

openbaringhen wenſcht te hebben,

aenſchouwt hem Menſch geworden

zijnde, ende ghy ſult meerder in

hem vinden als ghy wel peyſt: want

gelijck den H. Apoſtel Paulus ſeyt:

In hen woont alle de volmaecktheyt der

Godtheyt, lichaemelijck.

Ten is dan niet meer geraetſaem

Godt op die maniere te raden te

gaen,noch ten is niet meer noodich

dat hy ſpreeckt , oſt antwoordt,

want ghemerckt dat hy door Jeſus

Chriſtus gheſproken heeft, ſoo en

kan men niet meer wenſchen. Hier

om ,,den ghenen die nu eenighe ſa

ken boven natuerlijcker wyſe wil

den leeren, oft begrypen, dat ſoude

eſen, ghelijck oft dat hy Godt van

eenich ghebreck ſolide willen beriſ

pen , al oft hy aen ons door ſijnen

Sone alles niet ghenoeghſamelijck

en ſoude ghegeven hebben,ghelijck

# Ende al hoe-wel hy ſulc

e ſaken wenſcht,ſupponerende het

Gheloove, ende dat vaſtelijck ghe

loovende, ſoo is'et niet tegenſtaen

de eene ſekere nieuwsgiericheyt,de

welcke eene minderinghe van't Gez

loove beteeckent. Hierom en moe

ten ſoodanige nieuws-gierige men

ſchen geene leeringhe, ofte geene

andere ſaken door eenen boven-na

tuerlijcken wegh verwachten: want

op de ſelve ure , als Chriſtus onſen

Salighmaker , hanghende aen het

Cruys ſijnen geeſt gaf, ſeyde hy :

Het is volbrocht , niet alleenelijck

die oude manieren van met Godt te

handelen zijn volbrocht gheweeſt,

maer oock alle de Ceremonien, ene

de coſtuymen vanden ouden Wet :

ende alſoo moeten wyons ſelven in

alles beſtieren door de leeringe van

# Chriſtus, door die vande Hey

ighe Kercke, ende van hare Diena

ren , ende door dien middel moe

ten wy ons ſelven behelpen in alle

onſe onwetenheden , ende geeſte

lijcke kranckheden: want door de

ſen middel ſullen wy ghenoeghſame

remedië in alle onſe noodtſakelijck

heden vinden, waer van, ſoo wie af

gheweken ſal zijn, en ſal niet allee

nelijck inde foute van nieuws-gie

richeyt vallen,maer oock in die van

groote ſtouticheyt,ende vermetent

heyt : Want men moet door den

boven-natuerlijcken wegh niet ghe

looven , tenzy dat door Jeſus Chris

ſtus , Godt , ende Menſch , ende

door ſyne Dienaren gheleert is, in

der-voeghen , dat den H. Apoſtel

Paulus gheſeyt heeft : Alvaert dat

ter eenen Enghel des Hemels u-lieden

het Evangelie anders verkondigden,als

try it-lieden verkondicht hebben, dat

hy vermaledydt , ende inden ban xy.

Hier uyt ſoo volght, dat al hoe

wel waerachtich , ende ſeker is, dat

wy moeten volſtandich zijn, in het

ghene Chriſtus ons gheleert heeft,

ende dat al de reſte van geender

weerden is , noch daer aen geen

gheloove

goan.

19.3c.

Galat.

I. 8.
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# moeten geven, ten zy, dat

etaende leeringhe Chriſti gelijck

formich is; den ghenen die nu met

Godt ſoude willen handelen op de

maniere vanden ouden Wet, ſou

de te vergeefs aerbeyden. Te meer,

om dat'etaen alle ſoorten van men

ſchen van dien tydt niet gheoorloft

en was, iet van Godt op die manie

rete vraghen, noch hy' en gaf geen

antwoordt aen alle menſchen, maer

alleenelijck aende Prieſters, ende

Profeten, uyt welckers mont het

hemeyn volck den Wet moeſte

eeren, ende ontfanghen; overſulcx

ſoo wanneer iemandt van Godt iet

wilde weten, dat moeſt hy door de

Prieſters, ende Profeten vraghen,

ende niet door ſy ſelven. Ende al

is't dat David ſomtyts iet van Godt

door ſy ſelven ghevraeght heeft, dat

heeft hy ghedaen uyt reden, dat hy

eenen Profeet was, ende nochtans

en dede hy ſulcx niet ſonder de Prie

ſterlijcke kleederen , ghelijckerwys

wy leſen in't eerſte boeck der Ko

ninghen, alwaer hy ſeyde tot den

Prieſter Abiathar : Doet my den E

phod aen, het welck was een vande

principaelſteCleederen desPrieſter

dom, ende alſoo heeft hy Godt te

raden ghegaen. Maer op andere

keeren beraden hy ſich met Godt

door den Profeet Nathan , ende

door andere Profeten : ende het

ghene dat ſy uyt den mont der Prie

iters, ende Profeten hoorden, moe

ſten ghelooven dat ſulcx van Godt

voorts-quam, het ghene men hun

ſeyde, maer niet, om dat 'et aen

hun alſoo ſcheen te waſſen. Over

ſulcx al het ghene dat Godt doen

ſeyde, en hadde by hun geen au

thoriteyt , noch cracht, om daer

aen gheheel gheloof te geven, ten

was dat'et door den mont der Prie

ſters, ende Profeten toe-gheſtemt

wirde. Want ſoo grootelijckx be

geert Godt , dat de beſtieringhe

vanden eenen menſch hanghe aende

beſtieringhe van een ander menſch,

dat hy in geender maniere wilt , dat

wy eenich gheloof ſouden geven

aen ſaken, de welcke hy ons boven

natuerlijcker wyſe mede-deelt,noch

dat wy ons daer op ſouden betrou

wen, tot dat ſe door den mont van

een ander menſch beveſticht, ende

toe-gheſtemt ſoude weſen.

Hierom , als hy aende ziele ee

nighe ſaken ſeght , ofte veropen

baert, dat doet ſy met eene ſekere

maniere van ghenegentheyt, die hy

in die ziele ſtelt, om die ſaken aen

een ander t'openbaren, aen wie het

betaemt »ende ſoo langh als dit niet

en gheſchiet, ſoo en is hy niet ghe

woon eene gheheele voldoeninghe

aende ziele te geven, maer hy wilt,

dat den eenen menſch die van een

ander menſch ontfanghe, den welc

ké Godt in ſiin plaetſe geſtelt heeft.

Sulcx ondervinden wy gheſchiet te

zijn in 't boeck der Rechteren aen

den Veldt-overſten Gedeon , den

welcken , naer dat Godt hem me

nichmael gheſeyt hadde, dat hy de

victorie ſoude bekomen over de

Madianiten, was niet tegenſtaende

altydt twyffelachtich, ende kleyn

moedich,Godt in hem deſe kranck

heyt toe-latende, tot dat hy 't ſelve

uyt den mont der menſchen ghe

hoort hadde, 't ghene Godt hem

hadde veropenbaert. Op deſema

niere is de ſake dan gheſchiet : naer

dat Godt bemerckt hadde, dat hy

ſijnen moedt hadde laten ſincken,

heeft tot hem gheſeyt : Stact op,en= Jud.7.

degaet beneden inden Lºgher, ende als Io.

- -- ---- -- - ghy

"-
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gby ghehoort ſult hebben wat ſy ſeggen

#, 'ullen uwe handen verſterckt#
den, ende dan### tot der

vyanden heyr-legher af-dalen : ende

ſiet alſoo is'et gheſchiet : want ge

hoort hebbende den droom van ee

nen Madianiet, den welcken hyaen

een ander vertelden, te weten, dat

hy in ſijnen droom gheſien hadde,

dat ſy van Gedeon moeſtë overwon

nen worden, ſoo heeft Gedeon in

ſijn ghemoet verſterckt gheweeſt,

ende den vyandt met eenen grooten

moedtaë-vallende,heeft hem over

wonné. Waer uyt claerlijck blyckt,

dat Godt niet en heeft ghewilt, dat

hy op ſyne Veropenbaringhe gheruſt

ſoude weſen, voor dat hy 'tſelve uyt

den mont van eenen menſch ghe

hoort ſoude hebben. Maer het is

veel meer te verwonderen, 'twelck

hier in aen Moyſes gheſchiet is, den

welcken, naer dat Godt hem ghe

boden hadde, dat hy de Kinderen

van Iſrael ſoude gaen verloſſen, is

ſoo traegh, ſlap, ende twyffelach

rich ghebleven, niet teghenſtaende

dat Godt hem vele redenen voor

ghetelt, ende ſijn Viſioen door mi

rakelen beveſticht hadde, te weten

dat ſyne Roede in een Serpent ver

andert wirt , ende ſijn handt me

laets, dat hy, al-hoe-wel Godt hier

om vergramt gheweeſt is, noeyt en

heeft den moedt ghehadt om ſulckx

in't werck te ſtellen, tot dat Godt

hem in ſijn gemoet verſterckt heeft

door ſijnen broeder Aaron, ſeggen

: Ick wete dat uwen broeder Aaron

eenen wel ſprekenden man is , ſiet hy

ſal u teghemoedt komen, ende u ſiende

Jal ſich verblyden in ſijn herte, ſpreeckt

hem aen, ende ſeght hem alle myne

woorden, ende ick ſal in uwen mont

weſen, en de inden ſijnen. Moyſes deſe

woorden ghehoort hebbende, heeft

datelijck moedt gheſchept op hope

dat hy ſoude ghetrooſt worden door

den raet, die hy van ſijnen broeder

ſtont te verwachten.

't Is# aen eene ootmoedige

ziele, dat-ſe niet en derft beſtaet1

alleen met Godt te handelen , ende

dat-ſe niet gheheel en kan voldaen

zijn, ſonder de beſtieringhe, ende

menſchelijcken raet, ende 't ſelfſte

begeert Godt oock: want hy is met

die , de welcke te ſamen komen om

de waerheyt te weten,tot dien eyn

de, om die te verclaren , ende te

beſluyten onder hun, ghelijckerwys

hy belooft heeft te doen aenMoyſes,

ende Aaron, als ſy by-een ſouden

komen, ſprekende door den mont

vanden eenen, ende vanden ande

ren. Hierom heeft hy oock in het

Evangelie gheſeyt : Daer twee, ofte Matth.

dry vergadert zijn in mijnen naem (om

onder hun te beſluyten, welck tot

myne meerder eere , ende glorie

oorboorelijcker is] ick ben daer in't

midden van hun-lieden, om de Goda

delijcke waerheden in hunne herten

te verclaren, ende te veſtighen.

Maer men moet hier wel bemercké,

dat hy niet gheſeyt en heeft, daer

eenen alleen ſal gheweeſt hebben ,

daer ſal ick teghenwoordich zijn,
maer daer ten minſten twee ſullen

vergadert zijn, op dat wy hier door

ſouden weten, dat Godt niet en

wilt, dat iemant door ſy ſelven ge

loove , ende alſoo meyne dat de

gracien, die hy oordeelt van Godt

te weſen, waerachtich zijn , noch

dat hy ſich in die beveſtighe, ende

verſekere ſonden den raet, ende be

ſtieringhe vande H. Kercke , ofte

van hare Dienaren : want Godt en

ſal de waerheyt in't hert, vanden

T ghenen,

I8.25.
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ghenen, die alleen is, niet vercla

ren, ende beveſtighen , maer alſoo

ſal hy ſlap, ende koudt blyven: het

welck den Wyſeman ons verclaert

met deſe woorden :

die alleen is , want als hy valt, ſoo en

heeft hy niemant die hem op-helpt : en-,

de is't datter twee te ſamen ſlapen, ſoo,

ſullen ſy, van malkanderen vertvermt

worden : te weten, door de werm

te van Godt, die in 't midden van

hun-lieden is, hoe ſal eenen alleen

konnen verm worden ? dat is te ſeg

ghen : hoe en ſal hy in Goddelijcke

4aken niet koudt blyven : Ende is 't

datter iemandt den eenen veruint (te

weten, den duyvel 3 den welcken

weet t'overwinnen die hun ſelven

in Goddelijcke ſaken willen beſtie

ren, noch van iemant raet willen

ontfanghen) twee ſullen hem weder

Siaen, te weten , den Meeſter ende

den Diſcipel, die hun teſamen ſul

len voeghen, ende vereenighen,om

de waerheyt te kennen , ende die

met de daet te volzbrenghen. Ende,

ſoo langh als dat niet en gheſchiet,

ſoo ſalden ghenen, die alleen is,ſich.

inde Waerheydt ghemeynelijck

kranck, ende ſwack vinden, niet

tegenſtaende dat hy de waerheydt

van Godtſelver dickmaels gehoort

heeft. Het welck ſoo waerachtich.

is, dat al hoe wel den H. Apoſtel

Paulus het H. Evangelie langhen tyt

ghepredickt heeft, het welck hy

ſeght van Godt , ende niet vande

menſchen ghehoort te hebben, en

heeft ſy ſelven nochtans in ruſte in

konnen ſtellen, voor dat hy ſich daer

over met den H. Apoſtel Petrus,

ende met d'andere Apoſtelen bera

den, ende gheſproken hadde, ſeg

gende : Uyt vreeſë dat ick by avºntu

ren niet ydelyck en ſoude loopen , oft

Weeden ghenen

gheloopen hebben, --

Hier uyt ſoo blijckt nu claerlijck,

dat'et geenſints gheraetſaenn en is

ſich te## op ſaken,de welc

keGodtſchynt veropenbaert te heba

ben , tenzy op die maniere gelijck,

wy gheſeyt hebben. Want alſoo ge

nomen dat de ziele ſekerlijck wiſte

dat de Veropenbaringhe van Godt

voorts-ghekomen waer, gelijck den

H. Paulus verſekert was van ſijn

Evangelie (want hy had'et nu begin

nen te verkondighen) nochtans ſou

de ſy konnen dwalen, ſoo in die te

volbrenghen,als inde ſaken die haer,

aen-gaen. Want al-hoe wel dat.

Godt eene ſake ſeght, ſoo en ſeght

hy nochtans niet altydt d'andere •

ende dickwils ſeght hy eene ſake,

nochtans en ſeght hy den middel,

niet om die te vol-brenghen: want

ghemeynelijck en ſeght, noch en

doet hy niet, het ghene men door

vernuftheyt, ende menſchelijcken

raet kan bekomen, niet tegenſtaen

de dat hy langhen tydt ſeer gemeyn-:

ſamelijck met de ziele ghehandelt,

heeft. Den H. Apoſtel Paulus wiſte,

dit ſeer wel : want (ghelijck wy

gheſeyt hebben ) al-hoe-wel dat hy

verſekert was, dat Godt het Evan

# aen hem veropenbaert hadde,

heeft ſich nochtans met d 'andere

Apoſtelen daer over willen beradé.

Het ſelven blijckt oock claerlijck:

in't boeck Exodi, alwaerwyleſen,

dat alahoe-wel Godt met Moyſes

met ſulckeghemeynſaemheyt han

delden, en heeft hem nochtans noyt -

ſoo profytighenraet ghegeven » ge

lijckſijnen Schoon-vader Jetro ge

daen heeft, te weten, dat hy ander

Rechters kieſenſoude, die hem ſou

den helpen, op dat 'et volck vanden

morghë tot den avont niet en#
3GIA
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Exod. ſtaen wachten, ſeggende: Beſorght

g8.21, uyt al het volck wyſe mannen die Godt

vreeſen, daer de waerheyt in is , de

welcke t'alle tyden aen het volck recht

moghen doen. Welcken raedt Godt

voor goet ghehouden heeft, ende

nochtans en heeft hy hem dien niet

in-ghegeven , want het was ſooda

nighe ſake, de welcke door't oor

deel , ende menſchelijckenraedt

konde bekomen worden. -

Op de ſelve maniere gheſchiet'et

met de Viſioenen, ende Aen-ſpraken,

die van Godts weghen komen, inde

welcke hy niet en is gewoon t'open

baren, het ghene men door't men

ſchelijck oordeel, ende raet beko

men kan: want hy wilt dat men ons

daer van ſoo veel ſouden dienen, als

het moghelijck is, behalven in ſa

ken , die het Gheloove aen-gaen »

het welck alle menſchelijck oordeel

ende raet te boven gaet; al-hoe-wel

dat hare Myſterien teghen de reden

niet en ſijn ſtrydende. Hierom en

moet niemant ſich laten voor-ſtaen,

dat al-hoe-wel hy verſekert is, dat

Godt, ofte ſyne Heylighen in vele

ſaken met hem ghemeynſamelijck

handelen, dat ſy daerom aen hem

de ghebreken moeten veropenba

ren, die hy in eenighe ſaken heeft,

is't by-al-dien nochtans dat hy die

op een ander maniere kan kennen.

verſulcx moet men voorſichtelijck

handelen, noch daer en is geene re

den om ſich daer op te betrouwen :

want [ghelijck wy leſen inde werc

ken der Apoſtelen 1 al-hoe-wel dat

Petrus was den Prince der H.Kerc

ke, ende van Godtſelveronderricht

wirt, heeft nochtans in eene ſekere

Ceremonie ghemiſt, die hy onder

de Heydenen ghebruyckte : ende

nochtans Godt die ſweegh ſtil , tot

dat den H. Apoſtel Paulus hem be

riſpte, ghelijck hy# ht,

ſeggende : Maer als ickgheſien had

de dat ſy niet recht en wandelden naer

de waerheyt der Evangelie, ſoo heb ick

aen Cephas gheſeyt inde teghenwoordic

heyt van hun allen: Is 't ſaken dat ghy,

die een 3ode zyt, maer de heydenſche

maniere leeft, ende niet naer de gode

ſche, hoe dwinghtghy de Heydenen #
de 3fodtſche maniere te leven ? Noc

Godtſelver en heeft Petrus over die

foute niet vermaent, om dieſwille

dat'et eene ſake was, in welcker

kenniſſe hy natuerlijcker wyſe kon

den komen.

Hierom ſal Godt inden dagh des
oordeels de gebreken, ende ſondes

van veele menſchen ſtraffen, met

de welcke hy gemeynſamelijck ver

keert, ende met een groot licht,

ende deught begaeft ſal hebben, om

dieſwille dat ſy hun in andere ſaken

onachtſamelijck ghedraghen heb

ben, tot de welcke ſy wel wiſten ,

dat-ſe verbonden waré die te doen,

hun alleenelijck betrouwende op

die ghemeynſaemheyt, de welcke

ſy met Godt hadden. Overſulckx

ſullen ſy gheheel verwondert ſtaen,

# onſen Salighmaker ſelver

etuyght in't# , ſeggende :

Heere, Heere, en hebben wy in uwen

maem niet ghepropheteert, cnde in uwen

macm duyvels uyt gheworpen, ende in

uiven naem veel crachtighe wercken

ghedaen ? Ende hy# dat hy hun

als-dan ſal antwoorden : Gaet van

my , die onrechtveerdicheyt doet, want

ick en hebben u noeyt ghekent. Van

ſulckenſlagh was den Profeet Bala

am, ende andere dierghelijcke,met

de welcke , al-hoe-wel dat Godt

was ſprekende,en waren hem noch

tans niet açngenaem , om dieſwille

T 2 dat'et

Galap,

2, I4.

Matth.

7. 22



v, 148 Tweeden Boeck vanden Op-ganck

dat et ſondaren waren. Op de ſelve

maniere ſal Godt oock ſijn uytver

kore vrinden beriſpé ( met de welc

ke hy hier ghemeynſamelijck ver

keert heeft ) over hunne ghebre

ken, ende onachtſaemheden,die ſy

bedreven hebben, over de welcke

hy hun niet en moeſte beriſpen,ghe

merckt dat hy hun door den Wet ,

ende naturelijcke reden ghenoegh

ſamelijck beriſpt hadde.

Voor een beſluyt-reden ſeg' ick ,

ende trecke uyt het ghene gheſeyt

is, dat al het ghene de ziele ſal ont

fanghen (op wat maniere dat 'et zy)

door eenen boven-natuerlijcken

wegh, dat ſyſulcx aen haren gee

ſtelijcken Leyts-man datelijck moet

te kennen geven met alle oprechre

lijckheyt , ende waerheyt, Want

alshoe-wel datter niet aen en ſchynt

te belanghen van ſulcx te openba

ren, ende den tydt daer in te beſte

den, ghemerckt dat de ziele met

die te verfoeyen, ende niet te ach

ten gheruſt, ende ſonder perijckel

blyft , ghelijck wy gheſeyt hebben,

namentlijck als het Viſioenen, ofte

Veropenbaringhen zijn, ofte eenighe

boven-natuerlijcke mede-deelinge,

de welckeoft dat-ſe blijckelijck zijn

ofte niet, niet teghenſtaende het is

ſeer noodtſakelijcken gheraetſaem,

die al-te-mael te openbaren, ende

te kennen te geven (al hoewel dat
het aende ziele niet noodich en

dunckt te zijn ) ende dat om dry

Teden,

d'Eerſte is, want,# wy

gheſeyt hebben , Godt openbaert

veele ſaken, welckers uytwerckſel,

cracht, licht, ende ſekerheyt hy ge

heel en ganſch inde ziele niet en be

veſticht, tot dat ſy haer daer over

betaet met den ghenen, den welc
2 -

ken Godt# Rechter

over haer gheſtelt heeft [ghelijck

gheſeyt is] die oock de# heeft

van haer te binden, ende t'ontbin

den, ende hare ſaken voor goet te

houden, ofte te verworpen, ghe

lijck wy hier voren betoont hebben

uyt de ghetuygheniſſen der H.Scrif

ture, ende oock daghelijcx onder

vinden , ſiende dat d'ootmoedighe

zielen, die ſoodanighe gratien ont

fanghen hebben , met eené nieuwe

voldoeninghe, ſterckte, lichtsende

gheruſticheyt blyven , naer dat ſy

haer daer over beraden hebben met

de ghene, die haer beſtieren. Inder

voeghen, dat ſommighe ſulckx in

haer ſelven niet en ſullen beſluyten,

noch achten dat ſulcx haer aengaet,

voor dat ſy haer ſelven daer over

ſullen beraden hebben, maer als ſy

het te kennen ghegeven hebben,ſoo

ontfanghen ſy dat ghelijck op een

nieuw, ende worden daer in alſoo

verſterckt, ende beveſticht.

De tweede reden is, dat de ziele

ghemeynelijck raet, ende onder

richtinghe van noode heeft inde ſa

ken, die haer over-komen, op dat

ſy door dien middel magh beſtiert

worden tot d'ontblootentheyt,ende

eeſtelijcke aermoede, de welcke is

# Donckeren Nacht. Want waer

het ſaken dat deſe leeringhe haer

uam t'ontbreken, al-hoe-wel dat

# oock ſulcke ſaken niet en begeer

en 2 ſonder dat ſy't ſoude mercken,

ſoo ſoude ſy allenskens inden wegh

desgeeſt in eene ſekere onwetente

heyt vallen, en de alſoo afdeynſen

naerden wegh der ſinnen.

De derde reden is, dat'et oor

boorlijck is, om de ziele te houden

in eene ootmoedige onderworpin

ghe, ende verſtervinghe, dat ſy van

- alles
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alles rekeninge geve,al-hoe-wel dat

ſy daer van geen werck en maeckt,

noch en acht : want men vint ſom

mige zielen, de welcke eenen groo

ten teghen ſtrydt ghevoelen in ſoo

# ſaken te verclaren,om dieſ

wille dat ſy die van geender weerdë

achten te weſen , noch en weten

hoe dat-ſe van die perſoonen ſullen

# worden, met de welcke

y van die handelen, het welck een

teecken is van kleyne ootmoedic

heyt, ende hierom moeten ſy haer

ſelven onderworpen in die te open

baren. Daer wordender andere ge

vonden, de welcke hun grootelijcx

ſchaemen die t'openbaren, om dieſ

wille dat men niet en ſoude ſien,dat

ſy eenighedinghen hebben, die eya

ghen zijn aende Heylighen, oft om

andere reden, die haer inden geeſt

drucken, is't dat ſy'et moeten ſeg

# ; Hierom laten ſy hun voor

taen datter geene reden en is om

daer van te ſpreken, als ſy die niet

en komen te achten. Om die reden

is het nochtans oorboorlijck dat ſy

haer ſelven verſterven in die t'open

baren, tot dat-ſe gheheel ootmoe

dich, ſachtmoedich, ende veerdich

gheworden zijnde om alles te ſega

# daer naer alles komé te open

aren ſonder eenighe moeyelijck

heyr.

Maer men moet wel letten no

pende het ghene gheſeyt is : want

al-hoe wel dat wy ſoo veel gheaer

beyt hebben om aen die zielen wys

te maken dat 'etnootſakelijckis,dat

ſy ſoodanighe ſaken ſouden verwor

pen, ende dat de Bicht-vaders met

haer van die ſaken niet lichtelijck en

ſouden ſpreken; hierom en moeten

ſy hun van die niet vremt toonen,

noch oock op die maniere verſtoo

ten, ofte die 'verachten, op dat-ſe

alſoo geen oorſake en ſouden geven,

dat die zielen haer miſſchien ſouden

weden houden, ende die ſaken niet

meer en ſouden derven openbaren,

ende daer door ſouden komen te

vallen in vele ſwamiclieden, dat het

haer belet wirt die t'openbaren,

Want , ghelijck wy gheſeyt hebben,

ſoodanighe ſaken zijn eenen middel

door den welcken Godt duſdanighe

zielen leydt, ende is't by-aldien dat

ſy den middel zijn, ſoo en is'et niet

betamelijck dat men die verſtoot,

ofte veracht, noch men moet ſich

niet verwonderen, ofte verergeren,

maer in teghendeel men moet met

die zielen ſoetelijck, ende zedelijck

handelen, gevende aen haer goeden

moedt, ende ſtillekens verwecken

de, dat ſy die ſouden te kennen ge

ven, ende is't dat'et noodich is,haer

ſulcx te gebieden: want het is ſom

wylen ſeer noodtſakelijck, dat men

ſich moet dienen van ſulcke midde

len, om de moeyelijckheyt die ſoo

danighe zielen ghevoelen in die ſa

ken uyt-te-leggen. Sy moeten oock

aerbeyden, dat ſy die zielen door

het bloot Ghelooveleyden, ende be

ſtieren, haer ſoetelijck onderrich

tende, dat ſy hunne inwendige oo

hen van alle die boven-natuerlijc

e ſaken ſouden afkeeren, gevende

oock eene leeringe, hoe dat ſe hun

nen geeſt, ende ghenegentheyt van

die moeten ontblooten, om hun ſel

ven te vervoorderen. Sy moeten

oock trachten in die zielen te druc

ken, dat een werck, ofte daet des

wille uyt liefde ghedaen, veel aen

ghenamer is aen Godt, als alle Viſi

oenen, ende Veropenbaringhen, die

ſe vanden Hemel konnen ontfan

ghen : ende dat veele zielen, die

T 3 ſulcX
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ſulcx niet 'gheploghen en hebben, heyt ghekomen zijn, als die, de

ſonder eenighe ghelijckeniſſe tot welcke ſoodanighe gaven ontfan

eenen verheverden ſtaet der heylic- ghen hebben.

HET XXIII. CAP ITTE L.

Waer in men begint te handelen vande Begrypinghen des

Verſtants, de welcke ſuyverlijckgheſchieden door den geeſte

lijcken wegh, ende wordt verclaert wat dat die voor ſaken

zijn.

A L-hoe-wel dat de leeringhe, de

welcke wy ghegeven hebben

nopende de Begrypinghen des Ver

ſtants, de welcke door den wegh

der ſinnen gheſchieden, volghens

het ghene dat men van die ſoude

konnen ſegghen, een weynich ver

cort blyft, ſoo en hebbe ick hier in

nochtans niet langher willen weſen,

ghemerckt dat my dunckt,om oock

te voldoen aen mijn voornemen, te

weten, om het verſtant t'onthech

ten, ende t'ontblooten van die Be

irypinghen, ende om het ſelve tebe

# inden Nacht des Gheloove, dat

ick hier in eer te lanck geweeſt heb

be. Hierom ſullen wy nu gaen han

delen vande vier andere Begripingen

des Verſtants, de welcke wy in het

Achtſte Capittel gheſeyt hebben

uer geeſtelijcke te weſen, de welc

## zijn de Viſioenen , Veropenbarin

ghen, Aen ſpraken, en de Geeſtelijcke

Ghevoelinghen , de welcke wy noe

men puer# te weſen, om

dieſwille dat ſy aen't verſtant niet

mede-ghedeelten worden door den

middel der lichaemelijcke ſinnen,

ghelijckerwys de verbeeldelijcke,

ende lichaemelijcke, maer ſonder

eenighen middel vande lichaeme
-

Hijcke ſinnen , ſoo inwendighe als

uytwendighe, worden ſy aen't ver

ſtant claerlijck, ende beſcheedelijck

door eenen boven-natuerlijcken

wegh oft middel voor gheſtelt, en2

de ghepreſenteert, het welck ſich

op eene lydende maniere is houdena

de , dat is te ſegghen, ſonder dat de

ziele van haren t'weghen is mede

werckende.

Men moet dan weten , dat men

alle die vier Begrypinghen, genera

lijck, ende in't wyt en breedt ghe

ſproken, Viſioenen der ziele moghen

noemen , ghemerckt dat'et verſtaen

der ziele oock het ſien der ziele ge

heeten wort. Endeghemerckt dat

alle die Begrypinghen aen't verſtandr

begrypelijck, ende verſtaendelijck

zijn, worden geeſtelijcker wyſe

ſienlijck ghenoemt: ende alſoo mo

hen de verſtandeniſlen, de welcke

in't verſtant gheformeert worden,

oock Verſtandelijcke Viſioenen ghe

noemt worden. Want ghemerckt

dat alle de voorworpſelen van d'an

dere ſinnen (ghelijckerwys zijn al

het ghene dat# » ghehoort,

gheſmaeckt, gheroken, ende ghe

raeckt kan worden) voorworpſelen

zijn des verſtants, voor ſoo veel als

ſy
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ſy vallen onder de waerheyt, ofte

valſcheyt, hier uyt ſoo volght oock,

dat ghelijckerwys al het ghene lic

haemelijcker wyſe ſienlijck is door

d'ooghen des lichaems, een Licha

melijck Viſioen is veroorſakende, ſoo

oock van ghelijcken , al het ghene

dat begrypelijck is door de geeſte

lijcke ooghen der ziele ( dat is te

ſegghen) door't verſtandt, veroor

ſaeckt oock een Geeſtelijck Viſioen,

emerckt-, ghelijck wy gheſeydt

ebben, dat 'et verſtaen der ziele,

oock het ſien der ziele is.

Hierom moghen deſe vier Begry

pinghen, generalijck geſproken, Wi

Jioenen geheeten worden, het welck

aen d'andere ſinnë geenſints toe-en

cont, oun dieſwille dat den eenen

ſin onbequaem is om het ſelfſte

voorworpſel vanden anderen ſin te

bevatten. Maerghemerckt dat deſe

Begrypinghen haei aende ziele voor

ſtellen op de maniere ghelijck ſy

doen aen d'andere ſinnen, hier uyt

ſoo volght : dat, om eygentlijck,en

de beſonderlijck te ſpreken, het

ghene 't verſtandt ontfanght op de

maniere van te ſien (want 'tverſtant

kan de geeſtelijcke ſaken ſien, ghe

lijckerwys de lichamelijcke ooghen

de lichamelijeke ſaken ſien konnen]

dat heeten wy een Viſioen: ende het

ghene dat'et ontfanght gelijck lee

rende, ende ghelijck nieuwe ſaken

begrypende , dat heeten wy eene

Veropenbaringhe, ofte Revelatie: en

de het ghene dat 'et ontfanght op de

maniere van te hooren, dat heeten

wy eene Aen ſprake : ende het ghe

ne dat er ontfanght op de maniere

van d'andere ſinnen, ghelijckerwys

is eene Verſtandeniſſe van eenen ſoe

ten geeſtelijcken geur, ende van ee

men geeſtelijcken ſmaeck, ende van

--

eene geeſtelijcke vreught,ende wel-,

luſte, de weicke de ziele boven-na-,

tuerlijcker wyſe kan ghenieten en

de ſmaken , dat heeten wy Geeſte-,

lijcke Ghevoelinghen te weſen. Uyt

alle deſe Begrypingen treckt de zie

le eene# , ofte een Gee-,

ſtelijck Viſioen (ghelijck wy gheſeyt

hebben) ſonder eenighe begrypin

ghe van ghedaente , figure , ofte

beeldt der In beeldende cracht,oftc.

fantaſie, waer uyt ſy die ſoude kon

nen trecken, maer ſoodanige ſaken

worden ſonder iemandts toe doen.

aende ziele mede-ghedeelt door ee

men boven-natuerlijcken middel,

ende door eene boven-natuerlijcke

cracht, ofte werckinghe.

Men moet het verſtant hier ſoo

el dan ontwerren , ende onthech-r

ten van alle deſe Begrypingken,ghe

lijck wy ghedaen hebben van alle

andere ſoo lichamelijcke, als wer--

beeldelijcke Begrypinghen, om het

ſelve in-te-leyden, ende te beſtieren,

door den geeſtelijcken Nacht des

Gheloove tot de Goddelijcke ende

weſentlijcke vereeninge met Godt;

op dat'et hier door niet plomper,en

meer verwert en worde, ende alſoo

verachtert worde inden wegh der

eenicheyt, ende ontblootentheydt

van alle ſaken, de welcke hier toe -

verſocht worden. Want ſoogheno

men, dat deſe Begryptnghen veel

edelder, profytigher , ende ſeker

der zijn, als de lichamelijcke,ende'

verbeeldelijcke, ghemerckt dat ſe

immigher, ende geeſtelijcker zijn,

ende die den duyvel minder kan ge- -

naken, om dieſwille dat Godt ſicht

door die aemde ziele ſuyverlijcker-,

ende ſubtylijcker mede-deelt ſonder'

eenighe eyghen , ende dadelijcke:

mede-werckinghe van haren“#
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ofte vanhare in-beeldende cracht,

ofte# ; nochtans en ſoude

het verſtandt ſich niet alleenelijck
konnen belemmeren om deſen bo

ven-ghemelden wegh te door-wan

delen, maer ſoude oock grootelijcx

konnen bedroghen worden om ſyne

weynighe wysheyt, ende voorſic

ticheyt.

Endeal-hoe-wel dat wy eenich

ſints deſevier manieren# Begry

Pinghen te ſamen ſouden konnen be

ſluyten, gevende van die oogk ee

nen alghemeynen raet, ghelijck wy

doen van alle d'andere, te weten,

dat men die niet enſouden ſoecken,

noch wenſchen te hebben, niet te

ghenſtaende om dieſwille dat wy

met ghelegentheyt eenich licht ſuſ

lenby-brenghen om dit ghemacke
lijcker te doen , ende daer-en-bo

ven eenighe ſaken daer van meer in

het 'beſonder ſullen handelen, ſoo
is'et beter van elck een in't beſonder

te handelen is overſulckx ſullen wy

van d'eerſte ſpreken, de welcke zijn

Geeſtelijcke, ofte Verſtandelijcke Wi
ſioenen,

-

HET XXIV. CAPITTEL.

Waer in vande twee manieren der Geeſtelijcke Viſioenen

ghehandelt wort, de welcke door den boven-natuerlijcken

wegh gheſchieden.

W# nu eygentlijck ſpre

ken vande Geeſtelijcke Viſioe

men, de welcke ſonder eenich toe

doen der lichamelijcke ſinnen ghe

ſchieden, ſegghe, datter twee ſoor

ten van Viſioenen in't verſtant konnë

vallen. Eenighe zijn van lichame

lijcke nature, ofte ſubſtantie, d'an

dere zijn van geeſtelijcke nature,of

te ſubſtantie. De lichamelijcke zijn

aengaende alle materiele ſaken, de

welcke zijn inden hemel, ende op

d'aerde, de welcke de ziele door

den middel van een ſeker licht, het

welck van Godt is voorts komende,

ſien kan, in het welckhaer toe-ghe

laten is alle afweſene ſaken te ſien,

de welcke zijn ſoo inden hemel, als

op d'aerde. Maer d'andere Viſioe

men, de welcke zijn van geeſtelijcke

ſubſtantie, vereyſchen een licht dat

meer verheven is, overſulcx ſooda

nighe Viſioenen, ghelijckerwys zijn

der Engelen,ende der zielen, en ge

beuren ſoo gemeynelijck niet, noch

en komen dit leven ſoo eygentlijck

niet toe, veelminder het Viſioen van

't Weſen Godts, het welck eyghen

is aende Heylighen , ten waer miſ

ſchien dat 'et in't vooreby-gaen aen

iemandt mede-ghedeelt , ende ge

jont wirde , Godt diſpenſerende,

ende 'tleven bewarende, den geeſt

ondertuſſché af treckende van fijn

hebruyck, ende oefeninghe, ge

# aenden H. Apoſtel Paulus

heeft konnen gheſchieden, ſeggen

de : dat hy onuytſprekelijcke ver
holentheden gheſien heeft inden

derden Hemel, 'tZy in het lichaem, 2. Cor.

'txy uyt het lichaem , ick en wete het 12. 3.
niet, Godt die weet'et, dat is te ſeg

- ghen,
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ghen, dat hy is op-ghetoghen ghe

weeſt om die ſaken te ſien, die gee

nen menſch gheſpreken en kan.

Waer uyt blyckt dat hy den natuer

lijcken wegh door d'op ghetogent

heyt verlaten heeft, Godtſelver den

middel, ende maniere uyt-werc

kende. Wy leſen oock dat als wan

neer Godt ſijn Weſen aen Moyſes

# heeft, tot hem gheſeydt

eeft : Als myne glorie ſal voor-by

Exºd gaen, ſalick u ſtellen in 't holderſteen

33: *** rotſe, ende ſal u beſchermen met myne

3. Reg.

19. 3

rechtehandt tot dat ick voor-by gaen,

te weten op dat hy niet en ſoude

ſterven, als hy ſoude voor-bygaen,

ſoo groote glorie niet konnende ver

draghen: welcken door-ganck niet

anders en was, als ſy ſelven voor-by

gaende te ſien te geven, met ſyne

rechte handt het natuerlijck leven

van Moyſes bewarende. Maer deſe

ſoo ſubſtantiele Viſioenen (gelijcker

wys gheweeſt zijn de Viſioenen van

den H. Paulus , van Moyſes , ende

van onſen H. Vader Elias , als hy

ſijn aenſicht met ſijnen mantel be

deckt heeft,ſtaende inde deure van

de ſpelunce naer de ſoete blaſinghe

Godts) gheſchieden op de maniere

van eenen door-ganck,ende dat ſeer

ſelden , ja by-naer noeyt, ende dat

aen ſeer luttel perſoonen : want

Godt en geeft maer die gracien al

# aen die, de welcke ſterck

zijn van geeſt inde Kercke, ende ina

de Wet des Heeren , ghelijck die

dry voor-ghemelde Mannen ghe

weeſt zijn.

Des niet teghenſtaende dat deſe

voor-gheſeyde Viſioenen volgens den
## der nature niet en

konnen naecktelijck, ende claerlijck

In dit teghenwoordich leven ghe

ſien worden, ſoo konnen ſy noch

tans ghevoelt worden inde ſubſtan

tie vande ziele, door den middel

van eene minnelijcke kenniſſe, te

ſamen met ſeer ſoete Aen-rakin

# ende omhelſinghen, de welc

e die Geeſtelijcke Gevoelinghen aen

gaen, vande welcke wy hier naer,

met Godts hulpe, ſullen handelen:

want onſe penne wort daer toe be

ſtiert, te weten, om de Goddelijc

ke verſaminge,ende vereeninge der

ziele met de Goddelijcke ſubſtantie

te beſchryven, het welck weſen ſal,

als wy ſullen handelen vande verho

le, ofte myſticke,ende vande onbe

ſcheedelijcke ofte duyſtere verſtan

deniſſe ofte kenniſſe, die wy noch

moeten uyt-legghen, alwaer wy ſul

len ſegghen, hoe dat Godt door den

## deſe minnelijcke , ende

duyſtere kenniſſe met de ziele ver

eenicht wordt in eenen verheven,

ende Goddelijcken graet: want de

ſe ſoete, ende duyſtere kenniſſe, de

welcke het Gheloove is, is ſoo noo

dich in dit teghenwoordich leven

om de Goddelijcke vereeninghe te

bekomen , ghelijck het licht der

glorie dienſtich is aende Heylighen

om Godt claerlijck te moghen aen

ſchouwen.

Maerlaet ons nu gaen handelen

vande Viſioenen der lichamelijcke

ſubſtantien, de welcke geeſtelijcker

wyſe inde ziele ontfanghen wordé,

ende gheſchieden op demaniere der

lichamelijcke Viſioenen. Want ghe

lijckerwys d'ooghen de lichamelijc

ke ſaken ſien door den middel van 't

natuerlijck licht, alſoo ſiet de ziele

inwendich oock met haer verſtant,

door den middel van't boven-na

tuerlijck licht, de ſelve natuerlijcke

ſaken , ende andere, de welcke

Godt belieft , alleenlijck maer is'er

V verſchil
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verſchil inde maniere van te ſien :

want geeſtelijcke, ende verſtande

lijcke ſaken worden veel claerder,

ende ſubtyldergheſien, als de licha

melijcke. Want als't Godt belieft

deſe jonſte aende ziele te toonen ,

ſoo deelt hy haer mede dit boven

natuerlijck licht ( daer wy van ghe

ſproken hebben) waer door ſy ſeer

claerlijck, ende lichtelijcke de ſa

ken ſiet, de welcke Godt haer wilt

toonen, 'tzy dat-ſe zijn inden He

mel » 'tzy op d'aerde, ſonder dat ha

reaf-weſentheyt, ofte hare tegen

woordicheyt eenich beletſel kan bye

brenghen. Dit gheſchiet ghelijck

oft men eene ſeer clare poorte open

dede, door de welcke de ziele on

dertuſſchen ſoude ſien eene ghelijc

keniſſe van weer-licht, het welck
inde# des nachts op eené

ooghenblick tytsalle dinghen claer

lijck, ende beſcheedelijck verlicht,

ende alles dadelijck wederom laet

in duyſterniſſen, al hoe-wel dat de

ghedaenten, ende figuren der ſaken,

die gheſien zijn, inde fantaſie bly

ven, het welck inde ziele veel vol

maeckter gheſchiet : want de ſa

ken, die ſy met den geeſt in dit licht

gheſien heeft, blyven ondertuſſchen

in haer ſoo in-gheprint, dat ſy die

ſoo dickwils, als ſy » van Godt ver

licht zijnde, daer op let, op de ſel

ve maniere in haer ſiet, ghelijck ſy

die van te voren gheſien heeft : ge

lijckerwys als men eenen ſpighel in

ſiet, ſooſal men elcken keer alle de

ghedaenten daer in ſien, die daer in

vertooght worden , ende dat ghe

ſchiet op ſulcke maniere, dat de ge

daenten der ſaken, die men gheſien

heeft,daer naer noeyt inde ziele ge

heelen verdwyné,al-hoe-weldat het

ondertuſſchen eenichſindts alſoo

ſchynt te weſen. *

d'Uytwerckinghen , de welcke

ſoodanighe Viſioenen inde ziele

voorts-brenghen,zijn deſe:te weten

ruſte, verlichtinghe, vreught op de

maniere der glorie, ſoeticheyt, ſuy

verheyt, ende liefde, ootmoedic

heyt, ghenegentheyt, ofte verhef

finghe des geeſts tot Godt, ende dit

gheſchiet ondertuſſchen meerder ,

ondertuſſchen minder, ondertuſ

ſchen meerder in d'eene, ondertuſ

ſchen minder in d'andere, naer de

mate vanden geeſt inden welcken

men die ontfanght, ofte wel gelijck
het Godt belieft.

Denduyvel kan oock dierghelijc

ke Viſioenen inde ziele veroorſaken

door den middel van eenich natuer

lijck licht, ſich dienende van d'in

beeldende Cracht , ofte fantaſie,

inde welcke dien booſen geeſt de

voor worpſelen door eene geeſte

lijcke in gevinghe, ofte in-blaſinge

verlicht, 'tzy dat ſe tegenwoordich

zijn , ofte niet. Hierom ſegghen

ſommighe Godts-gheleerden, uyt

#

lighen Mattheus, alwaer hy ſeght

dat den duyvel aen Chriſtus alle de

rijcken des weerelts, ende haerder

lorie ghetoont heeft, dat dit ghe

chiet is door eene geeſtelijcke, ofte

verſtandelijcke in-gevinghe : want

het was hem onmogelijckom doen,

dat hyaen Chriſtus met ſyne lichae

melijcke ooghen alle de rijcken des

weerelts , ende haerder glorie kon=

de doen ſien. Maer daer is wel een

ſeer groot verſchil tuſſchen de Viſi

oenen, de welcke den duyvel voor

ſtelt, ende die, de welcke van Godt

voorts-komen : want d'uytwerc

kinghen, de welcke de duyvelſche .

Viſioenen inde ziele veroorſaken,
- - - CI)
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en zijn niet ghelijck die, de welcke

de goede Viſioenen in-drucken : in

teghendeelſy veroorſaken eene dor

heydt inden geeſt om met Godt te

handelé, eene genegentheyt tot ſijn

eyghen groot-achtinghe, ende eene

vermetentheyt om ſoodanighe Vi

ſioenen gerne t'ontfanghen , ende

daer van eenich werck te maken :

ende in geender manieren veroor

ſaken ſy de ſoeticheyt der oodtmoe

dicheyt, ende der liefde Godts.

Noch oock de formen , ende ghe

daenten van dierghelijcke Viſioenen

blyven gheprint in die zielen met

die ſoeteclaerheyt, ghelijck die van

d'andere, noch ſy en dueren oock

ſoo langh niet, maer ſy vergaen da

telijck, ende worden ghelijck uyt

de ziele gheruckt, ofte gheſchrabt,

ten waer miſſchien dat de ziele die

grootelijcx quame te achten : want

als-dan doet de groot-achtinghe der

ſelven, dat ſy die natuerlijcker wya

ſe indachtich is, maer dit gheſchiet

ſeer drooghelijck, ende onſmake

lijck, ſonder te veroorſaken die#
werckinghe der liefde, ende der

ootmoedicheyt, de welcke de goe

de voorts-brenghen, als men die in

dachtich is.

Die Viſioenen voor ſoo veel als ſy

zijn vande ſchepſelen, met de welc

ke Godt geene weſentlijcke over

een-kominghe , ende ghelijckma

ticheydt heeft, en konnen aen't

verſtant niet dienen voor eenen nae

ſten middel tot de Goddelijcke ver

eeninghe : hierom is'et oorboor

Jijckaende ziele, dat ſy haer hier in

indifferentelijck, ofte ſonder ver

kieſinghe draghe [ghelijck in alle

d'andere daer wy van gheſproken

hebben ] om haer ſelven alſoo te

moghen vervoorderen door den

- e

naeſten middel , den welcken het

Gheloove is. Hierom en vermach de

ziele oock niet vande gedaenten van

dierghelijcke Viſioenen, die in haer

gheprint blyven, eenentreſor, ofte

ſchat maken, noch oock op die ſteu

nen : want dat en ſoude niet anders

zijn,als haer ſelven te willen belem

meren met die ghedaenten, ende

beelden, de welcke haer ontrent

het inwendich onthouden, ende al

ſoo en ſoude ſy tot Godt niet gaen

door de verloocheninghe van alle

ſaken. Want ſooghenomen dat die

ghedaenten haer ſelven daer altydt

vertooghden, ſy en ſouden de ziele

daerom niet veel beletten, als ſy die

niet en ſoude komen te achté. Want '

al-hoe-wel dat'et waerachtich is ,

dat de ghedachteniſſe van die for

men de ziele comt te verwecken

tot eenighe liefde Godts, ende be

ſchouwinghe, nochtans het ſuvver

Gheloove , d'ontblootinghe, ende de

duyſterheyt van alle deſe ſaken ver

heffen , ende verwecken de ziele

veel meerder, ſonder te weten op

wat maniere dat dit gheſchiet, ofte

van waer dat'et voorts-comt. Ende

alſoo ſal'et ghebeuren dat de ziele

ſal komen ontſteken te worden met

ancxten van eene alder-ſuyverſte

liefde Godts, ende nochtans en ſal

ſy niet weten van waer dat die ko

men, ofte waer uyt dat ſy hunnen

oorſpronck genomen hebben:noch

tans en is'et niet anders gheweeſt ,

dan ghelijck het Gheloove inde ziele

ſtercker ghewortelt, ende overvloe

diger in gheſtort is door den middel

van die ontledinghe, duyſterheyt,

ontblootentheyt van alle ſaken, ofte

geeſtelijcke aermoede, het welck

al-te-mael het ſelven te ſegghen is;

alſoo is van ghelijcken de Godde

V 2 lijcke
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lijcke liefde te ſamen oock inde zie

le overvloedigher in-gheſtort, ende

ſterker in ghewortelt. Waer uyt

volght dat hoe de ziele haer ſelven

meerder inde duyſterheyt ſal willen

onthouden, ende haer ſelven ver

nietighen in alle ſaken, ſoo uytwen

dighe, als inwendighe, die ſy kan

ontfanghen, hoe het Gheloove, Hope,

ende Liefde in haer oock overvloe

diger ſal geſtort worden. Nochtans

gheſchied'et ſomtydts , dat ſy die

Liefde niet en comt te bevatté,noch

te begrypen, ende dat om deſe re

den, te weten , om dieſwille dat

die Liefde haer plaetſe niet en heeft

in de ſinnen met eene teericheyt ,

maer wel inde ziele met meerder

cracht, ende ſterckte , ende met

meerder moedt , ende kloeckicheyt

als te voren, al-hoe-wel dat ſy ſom

tyts oock vloeyt inde ſinnen , ende

haer aldaer ſoet,ende teer vertoont.

Hierom oun de Liefde, bl# 2

ende vreught te bekomen, de welc

ke ſoodanighe Viſioenen inde ziele

veroorſaken , ſoo is'et noodtſake

lijck dat ſy met eene groote ſterck

re, ende verſtervinghe begaeft zy,

om te willen blyven in die ontbloo

tinghe, naecktheyt, ende duyſter

heyt van alle die ſaken , ende orn

die liefde, ende vreucht te veſtigen

in het ghene,dat ſy niet en ſiet,noch

hevoelt , noch oock in dit leven .

ſien , ofte ghevoelen kan, te weten

in Godt,# welcken onbegrype

lijck is, ende boven alle dinghen;

hierom moeten wy tot hem gaen

door de verloocheninghe van alle

ſaken. Anders, ſooghenomen dat

de ziele oock ſoo voorſichttch , ſoo

ootmoedich , ende ſooſterck zy,dat

den duyvel haer in die Viſioenen niet

bedrieghen en kan, noch oock doen

vallen in eenighe vermetentheyt ,

ghelijck hy ghewoon is te doen; ſoo

en ſal ſy niet teghenſtaende geenen

voort ganck doen, om dieſwille dat

ſy een beletſel ſtelt aende geeſtelijc

ke naecktheyt, aende aermoede des

geeſt , ende aen d'ontledinghe des

Gheloowe, het welck verſocht wort

tot de vereeninghe der ziele met

Godt, ghelijck geſeyt is. Ende ge
merckt dat de leeringhe, de welcke

wy gegeven hebben in het 19. ende

26. Capittel voor de boven-natuer

lijcke Viſioenen, ende begrypingen

der ſinnen, oock dienſtich is voor

deſe Viſioenen, ſoo en ſullen wy nu

hier van niet voorder ſpreken.

HET XXV. CAP IT TE L.

Waer in ghehandelt wordt vande Veropenbaringhen , ende

wort verclaert wat dat die zijn, ende hier wort een onder

ſcheydinghe voor-ghºſtelt.

Olgens d'oorden, die wy ons

voor-gheſtelt hebben te vol

ghen, ſoo moeten wy nu handelen

vande tweede ſoorte der Gheeſtelijke

ke Begrypinghen, de welcke wy hier

voren Veropenbaringhen genoemt

hebben, vande welcke ſommighe

den geeſt der Profetie , ofte van

- - - - - - voor
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Voorſegginghe eygentlijck aen

gaen. Dies aengaende moet men

eerſt voor al weten, dat Revelatie ,

ofte# niet anders en

is als eene ontdeckinghe van eenige

verborghe waerheyt, ofte vercla

ringhe van eene verholentheyt, ofte

Myſterie. Gelijckerwys dat Godt

aen eene ziele eene ſake veropen

baerde gelijck ſy in haer ſelven is,

verclaerende aen't verſtant hare

waerheyt; ofte wel dat hy aen haer

veropenbaerden eenighe ſaken die

hy ſoude ghedaen

doet , ofte wel bereyt is te doen.

Ende volgens deſe leeringhe kon

nen wy ſegghen, datter twee ſoor

ten van Veropenbaringhen zijn : ee

nighe zijnder de welcke zijn ont

deckinghen der waerheden die aen't

verſtant geſchieden, ende worden

eygentlijck geheeten. Verſtandelijc

ke kenniſſen, ofte wel Verſtandeniſ

ſen. d'Andere zijn verclaringen der

Verholentheden, ende deſe worden

eygentlijck Weropenbaringhen gehee

ten, als wel d'andere : want d'eer

ſte en magh men eygentlijck den

naem van Veropenbaringhen niet ge

ven, om dieſwille dat-ſe daer in

HET XXVI.

ebben , ofte,

beſtaen, dat Godt aen de ziele de

naeckte waerheden te verſtaen

geeft, niet alleenelijck voor ſoo

veel als ſy aengaen de tydelijcke ſa

ken , maer oock de geeſtelijcke,

opentlijck, ende claerlijck die aen

haer toonende. Van de welcke ick

heb willen handelen onder den

naem van Veropenbarinahen , ofte

van Revelation, ten eerſten om de

roote over-een-kominge de welc

e tuſſchen die is, ende ten twee

den om ſoo veel namen der onder

ſcheydinghen niet te vermenich

vuldighen. ，,

Soo dan volghens deſe leeringhe,

ſullen wy nu ſeer wel de Veropenba

ringhen in twee ſoorten van Begry

pinghen konnen onderſcheyden, van

de welcke wy d'eene ſoorte ſullen

noemen Verſtandelijcke Kenniſſen,

ende d'andere ſoorte ſullen wy noe

men eene verclaeringhe der Verho

lentheden, ende der verborghe My

ſterien des Heeren : van de welcke

wy inde twee naervolghende Ca

pittel, ſoo cort al's moghelijck is ,

ſullen handelen. In het volghende

Capittel ſullen wy dan ſpreken van

de Verſtandelijcke Kenniſſen.

CAPITTEL.

Waeringhehandelt wort vande Verſtandeniſſen den Naeckte

Waerheden in 't verſtant, ende wort betoont datter zijn van

twee ſoorten, ende hoe dat de ziele haer daer in moet draghen:

O Meygentlijck te ſpreken van

deſe Verſtandeniſſen der naeck

te Waerheden,de welcke aen't ver

ſtant ghegeven worden, ſoo waer

het voorwaer noodtſakelijck dat

Godtſelver de handt ſoude nemens

ende de penne beſtieren : want ghy

moet weten [ beminder Leſer] dat

het alle wel ſprekentheyt te boven

gaet,# welck deſe Verſtandeniſſen
1In
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in haer ſelvë zijn voor de ziele. Daer

en-boven ick en ſpreke hier van die

niet expreſſelijck, ende met voor

dacht,maer alleenelijck om de ziele

daer in te onderrichten, ende tot de

Goddelijcke vereeninge te beſtieré,

overſulcx moet men ons lyden,dat

men van die in't kort,ende met mo

deratie ſpreke, voor ſoo veel als

het tot ons voornemen dienſtich is.

Deſe ſoorte van Viſioenen , ofte

wel om beter te ſpreken, deſe ſoor

te van Kenniſſen der Naeckte Waer

heden is ſeer verſcheyden van die,

daer wy van gheſproken hebben in

het 22. Capittel, want ten geſchiet

op die maniere niet, gelijc# de lic

haemelijcke ſaken van't verſtant ge

ſien worden; maer hier in beſtaet

het, dat de Goddelijcke Waerhe

den, ofte wel de waerheden der ſa

ken, oftewel rakende de ſaken, de

welcke zijn , gheweeſt zijn, ende

ſullen weſen,van't verſtant verſtaen,

ende gheſien worden. Het welck

ſeer# is aendé geeſt

der Profecie , ofte Voor-ſegginghe ,

helijck wy hier naer miſſchien ſul

# uyt-legghen. Overſulckx hier

ſtaet te bemercken, dat deſe ſoorte

der Kenniſſen in tweederley manie

ren onderſcheyden wordt, vande

welcke eenighe ghebeuren aen de

ziele rakende den Schepper, d'an

dere rakende de ſchepſelen,ghelijck

wy gheſeyt hebben. Ende al-hoe

wel dat ſoo d'eene als d'andere ſeer

ſmakelijck , ende ſoet zijn aende

ziele , nochtans en ſoude men de

vreucht, ende genoechte,de welcke

de Goddelijcke veroorſaken , niet

konnen uyt-drucken, noch door ge

lijckeniſſen, noch door woorden :

want het zijn Kenniſſen, ende wel

luſten vandenſelven Godt, aen wie

,- *

niet ghelijcken is, ſoo David ſeght,

Want ſoodanighe Kenniſſen ghebeu

ren in ſaken, de welcke Godt rech

telijckaen-gaen, hebbende een ſeer

hoogh-verheven ghevoelen van ee

nighe Goddelijcke eyghendommen,

'tzy van ſyne almogentheyt, 't zy

van ſyne ſterckte, 'tzy van ſyne

# , ſoeticheyt &c. ende elc

en keer als men deſe Verſtandeniſſe

evoelt,ſoo druckt ſy inde ziele het

elve datmé gevoelt. Want voor ſoo

veel alshet is een pure beſchouwin

ghe,ſoo bemerckt de ziele claerlijck

dat het onmogelijck is dat men daer

van iet kan uyt-drucké met woordé,

ten waer miſſchien met eenighe ge

nerale termynen,de welcke d'over

vloedicheyt der welluſten , ende

plaiſieren,die ſoodanighe zielen als

dan ghevoelen, haer iet ſulcx deden

ſegghen, maer nochtans ſoo niet,

dat men daer door ſoude konnen

Pſ. 39.

6,

verſtaen, het ghene de ziele daer .

heeft ghevoelt, ofte gheſmaeckt.

Hierom David hebbende daer

van iet ondervonden » ende ghe

ſmaeckt, ſpreeckt hier van maer

alleenelijck met ghemeyne , ende

generale termynen, ſeggende : De

oordeelen desHeeren zijn waerachtich,

dat is te ſegghen, het ghene wy oor

deelen, ende# van Godt,

ende het ghene wy in hem van ſyne

deughden , ende eyghendommen

ondervinden, zijn waerachtich ,

gherechtveerdicht in hun ſelven, be

#gout , ende ſeer koſte

jckegheſteenten, ende ſocter dan ho

nich, ende honich raten. Van Moy

ſes leſen wv oock, dat hy, eens ge

ſtelt zijnde in eene hoogh-verheven

Kenniſſe, de welcke Godt hem gaf

van ſy ſelven, gaende voor-by hem,

die alleenelijck maer heeft konnen

uyta

Pſ. 18.

I I,

Exod.
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uyt legghen met ghemeyne ende

generale termynen : want onſen

Heere gaende door hem in deſe

Kenniſſe,wierp ſy ſelven metter hae

ſten ter aerden , ſeggende : Heer

ſchappye hebbende Heere Godt berm

hertich, en de goedertieren,lydtſamich,

ende veel van ghen4den, ende tvaer

achtich , die bermherticheyt belvaert

in veel duyſenden, Waer uyt blyckt

datMoyſes niet konnende uyt-druc

ken, het ghene hy in Godt ghekent

hadde door eene Kenniſſe alleen ,

heeft het met alle deſe woorden

moeten te kennen geven. Ende al

hoe-wel dat de ziele, als ſy deſe

Kenniſſen gheniet ſomtydt ſoodani
ghe woorden uyt ſpreeckt, # be

merckt nochtans ſeer wel dat-ſe niet

met allen gheſeyt en heeft van het

hene dat ſy ghevoelt, ende ghe

ſmaeckt heeft, want ſy ſiet wel dat

ter geene bequame woorden en zijn

om ſulcx uyt-teedrucken. Waerom

als den H. Paulus deſe verheve Ken

miſſe Godts bekomen hadde, ſoo en

heeft hy niet ghetracht die met ee

nighe woordé uyr-te-legghen, maer

heeft alleenelijckgheſeyt dat et aen

eenen menſch niet gheoorloft en

was daer van te ſpreken,

Deſe Goddelijcke Kenniſſen, de

welcke Godt aen-gaen, en zijn noyt

van particuliere ſaken : want voor

ſoo veel als ſy het opperſte Beginſel

aenegaen, ſoo en kan men die niet

uyt-legghen meteenighe#
re woorden, ten waer miſſchien dat

deſe Kenniſſe haer uytſtrecken tot

eene andere Kenniſſe van eenige ſa

ken, de wèlcke minder waren, als

Godt is, de welcke men eenichſints

foude konnen te kennen geven, het

welck nochtans geenſints gheſchie

den kan in die generale Kenniſſen.

Noch daer en is geene ziele, de

welcke deſe verheve, ende minne

lijcke Kenniſſen kan bekomen, ten

zy die, de welcke nu tot de Godde

lijcke vereeninghe ghekomen is,om

dieſwille dat deſe minnelijcke Ken

miſſen de vereeninghe ſelver zijn :

want ſy beſtaen in eene ſekere Aen

raeckinghe, de welcke gheſchiet tuſ

ſchen de ziele, ende de Goddelijc

kewaerheyt , overſulcx is'et Godt

ſelver die men daerghevoelt, ende

fmaeckt ; ende alzhoe wel dat het

ſoo claerlijck, ende opentlijck niet

en gheſchiet in de glorie, nochtans

is'et eene ſoo verheve Aen-rakinghe

der Kenniſſe, ende ſoeticheyt,dat-ſe

oock het binnenſte der ziele door

gaet, ende door-ſmyt , noch den

duyvel en kan ſich daer niet tuſſchen

ſtellen, noch oock ſulck eene ſoe

ticheyt geven, noch dierghelijcke

voldoeninghe verdencken : want

daer en is niet dat daer mede kan

vergeleken worden: want die ken

niſſen hebben eenen ſekeren ſmaeck

van't Goddelijck Weſen , ende van

het eeuwich leven, ende den duyvel

en ſoude eene ſoo verheve ſake niet

konnen naer-volghen. Hy ſoude.

nochtans wel konnen doen ghelijck

eene ſimme , iet waerſchynelijckx,

voor-ſtellende , ende aende ziele

repreſenterende eenighe groothe

den, ende verſaetheden, ende ee

nige ſinnelijcke vervullingen,trach

tende aende ziele wys-te-maken,

dat ſulcx Godt is, nochtans en kan

hy niet doen dat deſe ſyne verſierin

ghen het binnenſte der ziele ſouden

ghenaken, die vernieuwende, ende

met eene vierighe liefde haeſtelijck

ontſtekende, ghelijckerwys die ge

woon zijn te doen, de welcke van

Godt komen.

- - Want
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Want daer zijn eenige Kenniſſen,

ende Aen-raeckinghen van die , de

welckeGodt inde ſubſtancie der zie

le veroorſaeckt,de welcke haer ſoo

rijck maken, dat eene alleen van

die niet alleenelijck ghenoeghſaem

en is om uyt de ziele opſtaende voet

eenighe onvolmaecktheden wegh

ze nemen, de welcke ſyghedurende

haer leven niet en heeft konnen

overwinnen , maer daer-en-boven

oock om de ziele met deughden,

ende Goddelijcke gaven te vervul

Ien. Deſe# zijn ſoo

ſmakelijck, ende overgolven de zie

le met eene ſoo innighe vreught,

ende verheuginghe » dat ſy met een

alleen van die haer ſelven overvloe

delijck ſal voldaen houden over ala

lenaerbeyt, ende moeyelijckheden

die ſyghedurende haer leven onder

ſtaen heeft, alwaert ſchoon dat die

onttallijck waren, endeſy wort daer

door ſoogheſterckt , ende gemoedt

om voor Godt veel te lyden , dat'et

voor haer een beſonder tormentis,

als ſy bemerckt dat-ſe niet veel en

comt te lyden. -

Tot die verheve Kenniſſen en kan

de ziele niet gheraken door eenige

vergelijckeniſſe ofte verbeeldinge :

want gelijck wy gheſeyt hebben, ſy

zijn boven alle die dinghen • over

ſulcx ſtort Godt die inde ziele ſon

der eenighe mede-werckinghe van

haren kant. Waer uyt volght dat

ſomtyts de Goddelijcke Majeſteyt

ghewoon is aen de ziele deſe God

delijcke Aen-rakinghen te geven, als

ſy daer op in't minſten niet en peyſt,

noch oock daer naer ſtaet, waer

door ſy in haer eenighe ghedencke

niſſen van Godt veroorſaeckt 5 ende

deſe Aen-rakinghen gheſcheiden on

dertuſchen ſubytelijck in haar door

de ghedachteniſſe van ſekere ſaken ,

de welcke ſomwylen oockſeerkleyn

zijn 5 maer ſy zijn ſoo crachtich,

ende ghevoelijck, dat ſy ondertue

ſchen niet alleen de ziele,maer oock

het lichaem doen beven. Somwya

len vallen ſy inden geeſt als hy ghe

heel ſtil, ende ghevredicht is ſon

der eenighe vreeſe, met een verhe

ven ghevoelen van vreught , ende

ſoeticheyt, ende ververſchinghe in

den geeit. Ondertuſchen ghebeu

renſy met een woordt, het welck

ſy ſpreken, ofte hooren ſegghen »

t 'zy uyt de H. Schrifture, oft uyt

eenighe andere ſaken, maer ſy en

# niet altyt vande ſelve cracht,

ofte ſoeticheyt, maer ſy zijn ſom

tyts ſeer middelbaer : niet tegenz

ſtaende hoedanich ſy oock ſouden

moghen weſen, ſoois nochtans ee

ne van deſe ghedachteniſſen, ende

Aen-rakinghen die Godt aen de ziele

jont, van grooter weerden, als ve

le andere# , ende Bemerc

kinghen der ſchepſelen, ende der

wercken Godts.

Maerghemerckt dat deſe Kenniſa

ſenaende ziele ſubtilijck ghegeven

worden (ghelijck wy gheſeyt heb
ben) ende ſonder eenich toe-doen

van haren vryen wille, ſoo en ſtaet

het niet vanden kant der ziele, dat

ſy die wilt hebben, oft niet en wilt

hebben, maer ſy moet haer ſelven

daer in met eene grondige ootmoe

dicheyt over-geven: want Godtſal

zijn werck doen, als't hem ſal be

lieven, ende ghelijck'et hem ſal be

lieven. Noch ick en ſegghe niet dat

de ziele haer ſelven in deſe Kenniſſen

moet negativelijck, ofte ſonder ver

kieſinghe houden, ghelijck ſy doen

moet in d'andere begrypinghen :

want, ghelijck wy hier gheſeyt heb

ben ,
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ben, ſy zijn een deel der vereenin

ghe, tot de welcke wy de ziele be

ſtieren, om welcke te bekomen ,

hebben wy haer geleert, dat ſy haer

ſelvé van alle andere Kenniſſen moet

ontblooten , ende onthechten. Den

alderzbequaemſten middel dan om

duſdanige Aen-rakinghen, ende Ken

miſſen van Godt te bekomen , moet

d'Ootmoedicheyt weſen , ende met

overgevinghe om de liefde Godtste

lyden , ſonder opſicht van eenighe

vergeldinghe : want ſoodanighe

Jonſten endeGratien en worden aen

geene zielen ghegeven die met ey

gendom beſmeurt zijn, uyt oorſake

dat ſy voorts-komen uyt eene ſeer

beſondere liefde, de welcke Godt

tot de ziele is dragende, de welcke

hem oock eene alder-ſuyverſte lief

de is weder toonende ſonder eenigh

opſicht van vergeldinghe. Ende dit

is't dat den Sone Godts heeft willen

te kennen geven door den H. Joan

nes, als hy ſeydt : Die my liefheeft,

dieſal van mynen Vader bemint wor

den, ende ickſal hem liefhebben,ende

myſelven aen hem veropenbaren: welc

ke woorden in haer beſluyten de

Kenniſſen, ende Aen-rakinghen,daer

wy van ſpreken, de welcke Godt

aende ziele veropenbaert, die hem

inder waerheyt liefheeft.

De tweede ſoorte van Kenniſſen ,

ofte Viſioenen, te weten vande inni

ghe waerheden, is ſeer verſcheyden

van die, daer wy van gheſproken

hebben, om dieſwille dat ſy is van

ſaken, de welcke min geeſtelijck ,

ende Goddelijck zijn : want in die

maniere van Kenniſſe wort#
de Kenniſſe vande waerheyt der ſa

ken, ghelijck ſy in haer ſelven zijn,

ende oock de Kenniſſe van't ghene

dat onder de menſchen gheſchiet.

Want deſe Kenniſſe is van ſulcker

nature, dat als wanneer de waer

heyt der ſelven aendel ziele te ken

nen ghegeven wort, ſoo worden ſy

haer ſoo innichlijck, in-ghedruckt,

ſonder dat Jemandt haer iet gheſeyt

heeft, dat al-hoe-wel men# iet

anders wilde wys-maken , ſoo en

ſoude ſy dat inwendich geenſints

konnen toe-ſtemmen , niet tegen

ſtaende dat ſy haer ghewelt ſoude

doen om ſulcx te ghelooven : want

haren geeſt die ſiet , ende kent iet

anders in het ghene dat haer geeſte

lijcker wyſe vertoont gheweeſt is,

ſoo dat'et haer al 'tſelven is, al oft

ſy'et claerlijckgheſien hadde, ende

dat ſoude konnen toe-gheſchreven

worden aen den Geeſt der Voor-ſeg

ginghe, ofte wel aende gracie de

welcke dé H. Apoſtel Paulus noemt

De Gave vandenGeeft t'onderſcheyden.

Ende al-hoe-wel dat de ziele voor

ſoo ſekerende waerachtich houdt,

het ghene ſy verſtaet, ghelijck wy

gheſeyt hebben, ſoo en magh ſy

nochtans niet laten te gelooven,en

de te volghen, het ghene haren gee

ſtelijcken Leyts-man haer ſal bevo

len hebben, niet teghenſtaende dat

het ſeer contrarie is aen het ghene

dat ſy is ghevoelende, op dat ſy al

ſoo op déſe maniere ſoude moghen
beſtiert worden in 't Gheloove tot de

Goddelijcke vereeninghe, de welc

ke ſy eerder gheloovende, als wel

verſtaende moet betrachten.

Wy hebben hier van clare ghe

tuygeniſſen inde H.Scrifture. Want

nopende de particuliere Kenniſſen,

de welcke men vande ſaké kan heb

ben , ſeght den Wyſen-man deſe

woorden, te weten : Want hy heeſt

my de waerachtighe kenniſſe ghegeven

vanW dinghen die 3ijn, dat ick we
EG

I. Cor,

I 2. 8.
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der aerden, ende de crachten der ele

menten, het beginſel, ende het eynde,

ende het middel der tyden, de veran

deringhen vande achtervolginghen, en

de de voleyndighen der tyden, de ver

anderinghen vande manieren, ende de

deylinghe der tyden, dan loop des jaers,

ende der ſterren gheſchicktheyt, de na

ture der dieren , ende degraanſchappen

der beeſten, de cracht der winden,ende

de ghedaenten der menſchen, de ver

ſcheydentheyt der ſpruyten , ende de

cracht der tportelen, ende alle die din

ghen die verborghen zijn, ende te voren

niet ghemerckt, heb ick gheleer: : want

de Wysheyt, de ivelcke is een konſtighe

makerſſe van alle dinghen , hevet my

gheleert. Ende al-hoe-wel dat deſe

Kenniſſe van alle ſaken, de welcke

den Wyſen-man hier ſeght van

Godt bekomen te hebben, generael,

ende in-gheſtort# is, ſoo

worden nochtans door deſe ghetuy

gheniſſe ghenoeghſaem betoont alle

de Kenniſſen, de welcke Godt par

ticulierlijck ſtort inde zielen door

eenen boven-natuerlijcken wegh,

als't hem belieft: niet dat Godt hun

die wetenſchap ſoo generaelijck

geeft , ghelijck hy die ghegeven

heeft aen Salomon over de voor-ge

melde ſaken, maer hy veropenbaert

aen hun ondertuſſchen eenige waer

heden van eenighe van die ſaken de

welcke den Wyſen-man ons hier

voor-ſtelt. Ende al-hoe-wel dat het

wasr is dat onſen Heere ook vele

zielen begaeft, ende haer in ſtort

de kenniſië van vele ſaken, nochtans

en geſchiet het ſoo generalijck niet,

ghelijcket aen Salomon gheſchiet

is, maer het gheſchiet volgens d'on

derſcheydentheydt der Gaven , de

welcke den H. Paulus verhaelt, en

de de welcke Godt uyt-deelt ghe

lijck'et hem belieft, onder de welc

ke hy ſtelt De wysheyt,de wetenſchap,

het Gheloove, de Profecie, onderſchey

dinghe der Geeſten, de verſtandeniſſe

I. Coy?

I 2. 8.

der talen, ende d'uytlegginghe der ta:

len : welcke Kenniſſen al-te-mTael

zijn in-gheſtorte gaven, de welcke

Godt vrywillichlijck geeft aen wie

het hem belieft, ghelijckerwysaen

de Profeten, Apoſtelen, ende an

dere Heylighen.

Maer behalven de gracien, de

welcke Godt ſoo vrywillichlijck

geeft, het ghene wy nu ſegghen is,

dat de volmaeckte perſoonen , ofte

wel die, de welcke nu inden wegn

der volmaecktheydt voortganck

doen, ſeer ghemeynlijck van Godt

ghewoon zijn verlicht te worden,

ende bekomen ſeer dickwils de Ken

miſſe der ſaken, de welcke teghen

woordich, oft af-wcſende zijn, de

welcke ſy kennen door het licht,het

welck ſy inden geeſt ontfanghen,

den welcken nu gheſuyvert , ende

verlicht is. Tot ons voornemen ſou

de men konnen verſtaen, ende uyt

legghen het ghçne den Wyſe-man

ſeght in't boeck der Parabolen : te

weten : Ghelijck in't water claerlijck

ſchynen de aenſichten der gener die daer

in ſien, alſoo zijn de herten der men

ſchen openbaar aan de voorſichtighe :

aen die te weten, de welcke de wys

heyt der Heylighen bekomen heb

ben, de weleke hier de H. Scrifture

Voorſienicheyt noemt. Op de ſel

ve maniere onderkennen ſoodanige

verlichte geeſten ondertuſſchê oock

andere ſaken , al-hoe-wel dat het

niet altyt en gheſchiet als ſy willen ,

maer dit is maer alleen lijck eyghen

aende ghene, die de gave ofte veer

digheyt van deſe Kenniſſe bekomen

- - hebben :

Prov.

I7. 19.
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hebben : noch dit en geſchiet oock

niet altyt in alle ſaken , maer alleen

lijck als't Godt belieft hun deſe gra

cie, ende jonſte te geven.

Nochtans men moet hier weten,

dat de ghene, die den geeſt gheſuy

vert hebben, met meerder lichtic

heyt konnen kennen (ende onder

dienden eenen meer als den anderen)

het ghene in't hert ende in't binnen

ſte der ziele van andere menſchen

comt te geſchieden, daer-en-boven

oock de genegentheden, ende haer

der bequamicheden, ende dat uyt

uytwendighe, ja ſomtydts oock uyt

de minſte teeckenen, ghelijckerwys

uyt woorden, uyt het ghelaet, ende

uyt andere teeckenen. Want ghe

lijckerwys den duyvel ſulckx ver

magh, om dat hy eenen geeſt is, al

ſoo vermagh een geeſtelijck perſoon

ſulcx oock volgens het ſegghen van

den Apoſtel : Een geeſtelijck man

oordeelt alle dinghen. Ende op een

ander plaetſe ſeght hy : Den geeſt

onderſoeckt alle dinghen, oock de diep

ten Godts. Waer uyt volght, dat al

hoe-wel een geeſtelijck man natuer

lijcker wyſe de ghedachten, ende

het inwendich van andere menſchë

niet kennen en kan, ſoo konnen ſy

die nochtansſeer wel kennen uyt de

teeckenen, maer door den middel

van eene bové-natuerlijcke verlich

tinghe. Ende al-hoe wel dat-ſe in

die Kenniſſe, de welcke ſy uyt die

teeckenen trecken,dickwils konnen

bedroghen worden , ſeer dickwils

nochtansachtervolghen ſy de waer

heyt. Men magh ſich nochtans noch

op't een, noch op't d'ander betrou

wen [ gelijck wy nu ſullen ſegghen ]

want dé duyvel comt ſeer dickwils,

ende ſeer ſubtylijckſich daer onder

menghelen, overſulcxis'etſeerge

-

raetſaem ſoodanighe Kenniſſen,ende

Verſtandeniſſen altydt te verworpen,
ende te verſtooten. -

Dat de geeſtelijcke perſoonen

oock konnen weten het ghene an

dere menſchen doen, ende het ghe

ne hun gheſchiet, niet teghenſtaen

de dat-ſe daer niet teghenwoordich

en zijn, dat konnen wy betoonen

uyt het vierde boeck der Koningen,

alwaer Gieſi diſcipel van onſenHey

lighen Vader Eliſeus, willende ver

ſwygen het# dat hy van Naaman

ontfanghen hadde, ſeyde Eliſeus :

En was mijn hert by aventuren niet te

ghenwoordich, als Naaman van fijnen

waghen wederom keerde, ende u tege

moete quam ? Het welck gheſchiet

is als den menſch de ſaken in ſijnen

geeſt ſiet, al oft ſy in ſyne teghen

woordicheyt ghebeurden. Het ſel

ve wordt wederom uyt den voor

ghemelden Boeck betoont , alwaer

wy leſen dat deſen Heylighen Pro

feet , alles wetende wat den Ko

ninck van Syrien in't heymelijck

verhandelden met ſyne Princen,het

ſelven alles verclaerde aenden Ko

ninck van Iſrael, ende alſoo waren

alle ſyne aen-ſlaghen , ende raden

vruchteloos , inder-voeghen, dat

den Koninck van Syrien ſiende dat

men alles wiſte , ſeyde aen ſijnen

Kryghs-raet : Waerom en ſeght ghy

lieden my niet wie van u lieden mynen 6

verrader is by den Coninck van Iſrael ?

Ende als-danſeyde eenen van ſyne

Dinaren tot hem: Heere Coninck ten

is niet alſooghy meynt; maer den Pro

feet Eliſeus, den welcken in Iſrael is,

geeft aenden Coninckvan Iſrael te ken

men alle de woorden, de welckeghy in't

heymelijck ſpreeckt.

d'Eene, ende d'andere maniere

van deſe Kenniſſe der ſaken, gebeu

- W 2 I€ll

4. Reg
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ren oock aende ziele, haer ſelven

op eene lydende maniere houden

de , ende ſonder eenighe haerder

mede-werckinghe : want het comt

te gheſchieden dat de ziele, zijnde

ſeer af ghekeert, ende af-ghetroc

ken van eenighe ſaken, in haeren

geeſt comt t'ontfangen eene ſtercke

Verſtandeniſſe van't ghenc dat ſy ge

hoort , ofte gheleſen heeft, veel

claerder als de woorden ſelver luy

den : ende dit gheſchiet ondertuſ

ſchen oock al-hoe-wel dat ſy die

woorden niet en verſtaet, ende niet

en weet of dat et latijn is, ofte niet,

nochtans de Kenniſſe der ſelve wort

haer vertoont , al-hoe-wel dat ſy

die niet en verſtaet.

Daer ſoude veel te ſegghen vallen

vande bedrigeryen, de welcke den

duyvel doen kan , ende inder daet

is doende in deſe maniere van Ken

miſſen, ende Verſtandeniſſen : want

de bedrigeryen, de welcke hy hier

ghebruyckt, zijn ſeer groot, ende

verborghen , om dieſwille dat hy

door ſyne in-gevinghé veel. Verſtan

delijcke kenniſſen aende ziele kan

vertooghen , ſich dienende vande

lichamelijcke ſinnen, ende hy kan

die ſoo ſterckelijckin-drucken, dat

het ſchynt dat et alſoo is, ende niet

anders en kan weſen : ende ten zy

dat de ziele ootmoedich,ende voor

ſichtich is, ſoo ſal hy haer ſonder

twyffel duyſent leughenen wys-ma

ken , ende in geven , uyt oorſake

dat d'in-gevingen des duyvels ſom

wylen een groot ghewelt aende zie

le doen, ende dan aldermeeſt, als ſy

wat deelachtich is vande ſwackheyt

der ſinnen, inde welcke hy de ken

niſie Print met ſulcke kracht, wys

makinghe, ende vaſticheyt, dat de

ziele als dan noodich# CGIA

krachtich ghebedt, ende grooté

deught om die te verſtooten. Want

ondertuſſchen vertoont hy valſche

lijck, ende met eene groote claer

heyt de ſonden van andere perſoo

nen, de quade conſciencien, ende

de goddelooſe zielen, ende dit alles

doet hy, om die t'onteeren, ende

hy verweckt in haer eene begeerte

om die te verbreyden, op datter al

ſoo veele ſonden geſchiedenſouden:

hy ontſteeckt oock inde ziele eenen

yver, ende maeckt haerwys dat dit

al-te-mael gheſchiet om die ſaken

aen Godt te bevelen. Want al-hoe

wel dat'et waer is, dat de Godde*

Hijcke Majeſteyt ondertuſſchen aen

eenighe heylighe zielen vertoont de

noodtſakelijckheden van hunnen

naeſten, op dat ſy die aen hem ſou

den bevelen,ofte wel daer in ſouden

voorſien, ghelijck wy leſen dat hy
'ACI).# de kranckte vanden

Profeet Baruch veropenbaert heeft,

op dat hy hem daer over eene lee

ringhe ſoude geven , nochtans doet

het den duyveloock ſeer dickwils,

ende dat valſchelijck om een anders

naem ende faem te benemen , ofte

wel, om die groote quellinghen ,

ende miſtrooſticheden aen-te doen,

waer van wy wat groote ondervin

dinghen hebben. Op andere keeren

Print hy inde ziele ander Kenniſſen,

ende hymaeckt dat men daer ghe

loove aen comt te geven.

Alle deſe Kenniſſen 'tzy dat-ſe van

Godt komen, ofte niet, konnen ſeer

kleyn profytaende ziele by-bren

en om tot Godt tegaen , is't dat

ziele op die wilt ſteunen:ter con

trarie waert by-aldien dat ſy niet

ſorghvuldich en ware van die te ver

worpen, ende te verloochenen, ſy

CIl# haer niet alleenelijck

groote
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# beletten , maer ſcude

aer oock groote ſchade by brengé,

ende grootelijckx doen dwalen :

Want# de perijckelen, ende on

ghevaren ,

natuerlijcke begrypinghen konnen

ghevonden worden ſ ghelijck wy

gheleert hebben, ende daer wy tot

noch toe van gheſproken hebben)

die konnen hiet gevonden worden,

ende noch meer andere. Daerom

en ſalick hier van niet breeder meer

handelen, ghemerckt dat wy hier

van eene ghenoeghſame onderrich

tinghe inde voorgaende Capittels

hegeven hebben. Ick ſal maer al

eenelijckſegghen, dat men moet

ſeer ſorghvuldich zijn in die te ver

loochenen , foeckende liever tot

Godt te gaen door niet te weten,en

de dat men altydt rekeninghe moet

geven aen ſijnen Biecht-vader, oft

geeſtelijcken Leydts-man, ende ſich

houden aen 'tghene hy ſal ſegghen,

den welcken oock moet ſorghe dra

ghen van haer daer over lichtelijck

te doen paſſeren, ſonder daer op te

blyven ſtaen, ghemerckt dat-ſe niet

dienſtich en zijn tot haren wegh der

vereeninghe, aengheſien dat d'uyt

e welcke inde boven

werckinghen van deſe ſaké die Godt

wilt, de welcke aende ziele lyden

der wyſe ghegeven worden, altydt

in haer blyven , ghelijck wy ##
hebben. 8E# en oordeele ick

niet noodich hier te ſpreken vande

uytwerckinghé, de welckede waer

achtige Kenniſſen veroorſaken, noch

oock van die, de welcke voorts-ko

men uyt de quaede, ende valſche:

want dat ſoude te vergeefs gheaer

beyt zijn, noch menſoude oytghe

daen hebben, om dieſwille dat haer

der uyt-werckinghen niet en konné

begrepen worden in eene corte lee

ringhe. Want ghemerckt dat deſe

Kenniſſen ſeer veel, ender verſchey

den zijn, ſoodanich zijn oock haer

der uyt-werckinghen : ende ſoo

ghenomen dat de goede altyt goede

uyt-werckinghen voorts-brenghen,

de welcke tot een goet eynde be

ſtiert worden, ende dat de quaede,

veroorſaké quaede uytewerckingen,

de welcke beſtiert worden tot een

quaet eynde, 't is ghenoegh alleene

lijck te ſegghen, dat men-ſe moet

verloochenen, ende hoe dat dit

moet gheſchieden, ende wy hebben

daerghenoegh van gheſproken,

HETW 3
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HET xxVII. CAPITTEL.

Waer in ghehandelt wort vande tweede ſoorte der Weropenba

ringhen ofte Revelatien, de welcke is eene veropenbringhe

der verholentbeden, ofte der verborghe Myſterien. Hier wort

oockgheleert op wat maniere dat ſy, konnen dienſtich weſen tot

de vereeninghe met Godt, ende op wat maniere dat ſy die kon

men beletten, ende hoe dat den duyvel hier in grootelijckx kan
bedrieghen e

W Y hebben geſeyt dat de twee

de ſoorte der Revelatien, was

eene veropenbaringe der verholent

heden, ofte der verborghen Myſte

rien : het welck op twee manieren

kan gheſchieden. d'Eerſte maniere

raeckt Godt ghelijck hy in ſy ſelven

is, ende deſe begrypt de Veropenba

ringhe van't Myſterie der H. Dryvula

dicheyt, ende eenvuldicheyt Godts.

De tweede raeckt het ghene dat

Godt is in ſynewercké,ende begrypt

alle andere Articulen van ons H.Ca

tholyck Gheloove, ende voor-ſtellin

ghen der Waerheden, de welcke

uyt-druckelijck konnen daer uyt gea

trocken worden , waer in beſloten

is een groot ghetal vande Revelatien

der Profeten, der Goddelijcke be

loften , ende dreyghementen, ende

andere ſaken die te gheſchiedë ſton

den, ende noch ſtaen te gheſchie

den. Wy konnen oock in deſe twee

de ſoorte van Revelatien, ofte Ver

openbaringhen begrypen veel andere

beſondere ghevallen, de welcke

Godt ghemeynelijck veropenbaert

ſoo wel rakende den gheheelen we

relt in't generael,als oockin't Parti

t

er

culier rakende de Koninck-rijcken,

Provincien, Staten » Familien,ende

particuliere perſoonen », waer van

wy overvloedige exempelen hebben

inde H. Scrifture ſoo van't een, als

van't ander , beſonderlijck in de

Schriften van alle de Profeten, inde

welcke alle deſe ſoorten der Revela

tien ghevonden worden, het welck

ſoo claer is, dat ick den tydt niet en

wille verlieſen in die hier voorts-te

brenghen. Alleenelijck ſal ick my

hier tevreden houden met te ſeg

ghen, dat deſe Veropenbaringhen niet

alleenelijck en gheſchieden met

woorden, maer Godt die doet die

oock op veelderley manieren : on
dertuſſchen met enckele woorden,

ondertuſſchen met enckele teecke

nen, figuren, beelden, ende met

ghelijckeniſſen ; ondertuſſchen op

alle beyde die manieren, te weten

met woorden, ende met teeckenen,

helijck wy oock konnen ſien inde

# , namentlijck in't Boeck

der openbaringhen van Sint Jan,
waer in men niet alleenlijck en vint

alle die ſoorten der Revelatien, daer

van wy gheſproken hebben, maer
- oock
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oock de middelen , ende manieren

de welcke wy hier beſchreven heb

Cn.

- Godt die geeft oock in deſen tyt

deſe Veropenbaringhen , de welcke

in de tweede ſoorte begrepen zijn,

aen die het hem belieft : want hy

is ghewoon aen ſommighe perſoo

nen t'openbaren hoe lanck dat ſ

ſullen leven, de quellinghen die

ſullen lyden, wat dat aen dien, of

te dien perſoon , aen ſulck , ofte

ſulck Rijck ſal over-komen &c.

Jae hy is oock ghewoon t'ontdec

ken de Mysterien van ons Gheloove,

ende met een beſonder licht haere

waerheden aen den geeſt te vercla

ren, al-hoe-wel dat dit eygentlijck

niet ghenoemt en wort Revelatie,

ter oorſaken dat 'et nu geopenbaert

is, maer t'is eerder eene verclaerin

ghe der ſaken die nu veropenbaert

Zijn.

Aengaende dan die, de welcke

wy Revelatien, ofte Veropenbarin

ghen noemen (want ick en ſpreke

nu niet van't ghene dat tegenwoor

dich gheopenbaert is, ghelijck zijn

de Myſterien des Gheloove) ick ſeg

ghe dat den duyvel ſich daer onder

grootelijcx kan menghelen : want

ghemerckt dat deſe Veropenbarina

ghen ghemeynelijck door woorden,

figuren , ghelijckeniſſen &c, ghee

ſchieden, kan den duyvel des-ghe

lijcxſeer wel verſieren. Maer waert

datter ons in d'eerſte, ofte tweede

manieren der Revelatien, daer wy

hier van ſpreken, iet nieuws wirt

heopenbaert het ghene ons Ghe

oove aengaet, ſoo en ſoude men

ſulckx in geender manieren moghen

toe-ſtemmen , ofte « conſenteren :

Gal. I. want den H. Paulus leert ons, ſeg

8. gende : Maer al waert by alſoo dat

wy, oft eenen Enghel uyt den hemel u

'tEvangelie preeckte anders dan tºghe

me dat wy u ghepreedickt hebben, die

3y verbannen van Godt. Overſulckx

en magh men in geender manieren

toe-ſtaen, het ghene op een nieuw

aen de ziele ſoude gheopenbaert

worden rakende het Gheloove , by

halven dat 'et haer oorboorlijck is,

ende haer dienen moet voor eene

waerſchouwinghe , op dat ſy miſ

ſchien, door deſe Veropenbaringhen

aenghelockt zijnde, te ſamen dock

eenighe andere veranderlijckheden

ontfanghe ; daer - en-boven is'et

oock dienſtich tot de ſuyverheyt

der ziele, de welcke ſy in het Ghe

loove moet hebben; Maer ſluyten

de d'ooghen des Verſtants, dat ſy

# ſteune op de lee

ringhe der H. Kercke, ende op het

Gheloove , het welck ſy ons voor

houdt, het welck ( ghelijck den H:

Paulus ſeght) door't ghehoor in-comt :

ende dat-ſe niet lichtelijck en ghe

loove, noch haer verſtant en voe

ghe naer die ſaken, de welcke haer

op een nieuw veropenbaert wor

den,is't dat ſy niet bedroghen wilt

zijn. Want den duyvel om te be

drieghen , ende leughenen te ver

ſieren , ſal eerſt voor al de ziele

trachten aen-te-locken met waer

heden , en de waerſchynelijcke ſa

ken, om haer gheruſt te ſtellen, en

de te verſekeren : ende hy doet die

op de maniere gelijck eenen ſchoen

maker, den wélcken eerſt voor al

in't leer ſteckt eenen ſtercken verca

kensborſtel, naer den welcken den

ſachten draet ſal volghen, den welc

ken geenſints door 't leer ſoude kon

nen gaen, ten waer dat den harden

verkens borſtel eerſt door-gheſte

ken wirde, Men moet voor#
1&T

-

l

Rom,
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hier eene ſeer groote voorſichtic

heyt hebben, want al-hoe-wel dat

men verſekert ware , datter geen

perijckel van eenich bedrogh en

ſchuylde, ſoo ſoud'et nochtans ſeer

gevoegelijck,ende oorboorlijck zijn

aen de ziele van de ſaken niet claer

lijck te willen verſtaen, om de ver

dienſten van't Gheloove ſuyver ende

gheheel te moghen bewaren, ende

om alſoo door deſen Nacht des ver

ſtants tot het licht der Goddelijcke

vereeninghe te moghen gheraken.

Ende dit is van ſulck een groot ghe

wicht dat men d'ooghen des ver

ſtants moet gheſloten houden ten

opſichte vande ghepaſſeerde Profe

cien in eenighe nieuwe Revelatie,

hoedanich ſy oock ſoude moghen

weſen, dat den H. Petrus ſelver,

niet teghenſtaende dat hy de glorie

van den Sone Godts op den Bergh

van Thabor gheſien hadde, geſeyt

heeft : Wy hebben een vaſter woordt

der Profeten, de welckeghy aemmere

kende doet wel. dat is te ſegghen, al

hoe wel dat et Viſioen waerachtich

is, het welck wy van Chriſtus op

den Bergh Thaborgheſien hebben,

het woordt der Propheten is noch

tans vaſter , ende ſekerder, 't welck

ons gheopenbaert is , waer op ghy

ſteunende, ſeer wel doet.

Is't by-aldien dat et waer is dat'et

om de voor-ghemelde redenen oor

boorlijck is, dat men ſyne ooghen

niet curieuſelijck en ſoude openen,

ende keeren naer nieuwe Revelatien,

de welcke aen-gaen de voorhoudin

ghen des Gheloove , hoe veel te meer

ſal'et noodtſakelijck zijn, dat men

in geender manieren toe-en-ſtemt »

noch gheloof en geeft aen die Reve

latien, de welcke zijn van verſchey

de ſaken, inde welcke den duyvel

ghemeynelijck ſy ſelven ſoo verre

in-ſteeckt, dat ick oordeele ghelijck

onmoghelijck te weſen , dat den

ghenen, die ſich geen ghewelt aen

en doetom die te verworpen, in ve

le van die niet bedroghen ſal weſen,

volghens de waerſchynelijckheydt

der waerheyt, ende het fondament

waer op den duyvel die bewimpelt.

Want hy vergadert ſoo veel waer

ſchynelijckheden ende betamelijck

heden om die te doen ghelooven,

ende hy print die ſoo vaſt inde ſin

nen, ende inde imaginatie, dat d'el

lendigheziele voorſeker meynt dat

het alſoogheſchieden ſal, ende hy

verbindt de ziele ſoodanichlijck,dat

is't by-aldien ſy niet ootmoedich en

is, ſoo ſal men haer nauwelijcx van

haer voornemen konnen af-trecken,

om haer doen te ghelooven dat con

trarie waer is. Hierom moet eene

ſuyvere, eenvoudighe, voorſichti

# , ende ootmoedighe ziele we

er-ſtaen , ende de Revelatien, ende

andere Viſioenen verworpen, want

daer en is geene noodtſakelijckheyt .

van die te willen hebben, maer ſy

moet die eerder vluchten, om te

moghen gaen tot de vereeninghe

der liefde,

Dit is het ghene Salomon heeft

willen te kenné geven alshy geſeyt

heeft : Wat noodtſakelijckheyt heeft

den menſch dinghen t'onderſoecken die

meerder zijn dan hy is : al oft hy had

de willen ſegghen : daer en is geene

noodtſakelijckheyt , om die vol

maecktheyt te bekomen , boven

natuerlijcke ſaken door eenen bo

ven-natuerlijcken wegh te ſoecken,

de welcke zijn boven ſyne bequa

micheyt. Ende ghemerckt dat aen

d'op-worpinghen , de welcke aen

deſe leeringe contrarie ſouden kon

Eccl.7.
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nen weſen, voldaen is in't 19. ende

2o. Capittel van deſen boeck, ſen

dende den leſer daer naer toe, hou

de op van breeder te handelen van

deſe Revelatien : ghemerckt dat'et

ghenoeghſaem is te weten, dat de

HET XXVIII.

ziele haerwyſſelijck moet draghen,

op dat ſy ſuyverlijck, ende ſonder

eenighe dolinghe door den Nacht

des Gheloove tot de Goddelijcke ver

eeninghe magh gaen.

CAPITTEL

Waer in ghehandelt wort van d'inwendighe Aen-ſpraken, de

welcke boven-natuerlijcker wyſe inden geeſt kennen ghebeu

ren, ende op hoe veelderſey manieren die gheſchieden.

Et is noodich dat den voor

ſichtighen ende diſcreten Le

ſer altydt indachtich zy, het voor

nemen, ende het eynde, het welck

ick my voor-gheſtelt hebbe in de

ſen Boeck , het welck is de ziele

ſonder eenighe dolinghe ende be

lemmeringhe te leyden , ende te

beſtieren door alle natuerlijcke en

de boven- natuerlijcke begrypin

ghen inde ſuyverheyt des Gheloove

tot de vereeninghe met Godt :

op dat hy alſooſonde weten, dat al

hoe-wel ick de leeringhe, die ick

# vande# der ziele,

oo nauw keuric

volghe , noch verdeele, ghelijck

miſſchien het verſtandt ## ſoude

verſoecken; nochtans my en dunckt

niet dat ick hier in te cort blyve :

want ick oordeele dat ick des aen

gaende ghenoeghſame waerſchou

winghen, licht, ende onderrichtin

ghen## hebbe , op dat de

ziele ſoude weten, hoe dat ſy haer

ſelven voorſichtelijck in alle geval

len ſoo inwendighe, als uytwendi

ghe moet draghen om voorder te

moghen gaen. Ende dit is de reden
*-* -

lijck niet en vera

waerom dat ick ſoo cort ghehandelt

hebbe, nopende de Begrypinghen

der Profecien , ofte. Voor ſeggin

gen,gelijck ickoock ghedaen hebbe

inde reſterende,hebbende noch veel

meer te ſegghen in elck een van die

volgens de verſchillen, ende manie

ren die daer konnen voor-vallen,

de welcke ſoodanich zijn, dat ick

oordeele dat men van die noeyt ee

ne volcome kenniſſe kan hebben,

Overſulcx ſalick my te vredé hou

den, met dat ick ( ghelijck my

dunckt) de ſubſtantie,de leeringhe,

ende bequame waerſchouwinghen

gegeven hebbe voor die, ende voor

alle andere dierghelijcke, de welc

ke de ziele konnen over komen.

Ick ſal het ſelven van ghelijcken

doen ten opſicht vande derde ſoorte

der Begrypinghen , de welcke wy

ſeydé boven-natuerlijcke Aen-ſpra-,

ken te zijn, de welcke ſonder toe

doen van eenighen lichamelijcken

ſin aen geeſtelijkke perſoonen ghe

woonelijckgheſchieden, de welcke

al-hoe-wel dat-ſemenichvuldigher

ley zijn , ſoo dunckt my dat ſe al

te mael tot deſe dry ſoorten konnen

X ghe
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hebrocht worden, te weten, tot

# , oft Naer-eenzvolghende

tvoorden , Formele, ende Subſtanciele.

Succeſjive, ofte Naer-een-volghende

tvoorden heete ick ſekere woorden,

ofte redenen, de welcke den geeſt

in-gekeert zijnde, in ſy ſelven ghe

woon is te formeren, ende te rede

nen met ſy ſelven. Formele woorden

zijn ſekere beſcheedelijcke ende

formele woorden de welcke den

geeſt ontfanght, niet van ſy ſelven,

maer van eenen derden perſoon ,

zijnde ondertuſſchen in-ghekeert,

ondertuſſché niet. Subſtanciele voor

den zijn eenighe andere woorden,de

welcke oock formelijckaendé geeſt

gheſchieden, zijnde ſomwylen in

hekeert , ſomwylen niet, de welc

e in't binnenſte der ziele die ſub

ſtancie, ende deught veroorſaken,

de welcke ſy beteeckenen. Van alle

deſe ſullen wy hier vervolgens gaen# y gens g

HET XXIX, CA P IT TE L.

Waer in ghehandelt wort van d'eerſte ſoorte der Woorden,
-

de welcke den geeſt in ghckeert zijnde, ondertuſſchen ghe

woan is te formeren. De reden hier van wort ghegeven, het
- CD JD

profyt ende de ſchade, de welcke hier uyt konnen ſpruyten,

worden oock voor-gheſtelt,

Eſe Succeſſive, ofte Naereeen

volgende woorden gheſchieden

altydt,# den geeſt inghekeert is ,

ende ghelijck verſlonden, ſeer aen

dachtich is aen eenighe bemerckin

he, ende dat hy ſelver door ſijn

iſcours, ofte begrypinghe, d'een

ſake uyt d 'ander treckt rakende die

materie, de welcke hy overweeght

in ſyne meditatie, inde welcke hy

woorden , ende redenen voorts

brenght,de welcke ſeer eyghen zijn,

ende met die wel over-een-komen ,

ende dat doet hy met ſulcke lichtic

heyt , ende onderſcheydentheyt,

ende die materie overpeyſende,

comt hy ſaken t'ontdecké, de welc

ke hem te voren ſoo onbekent wa

ren, dat'et hem dunckt, dat hy het

niet en is, die ſulcx doet, maer dat

het een ander perſoon is, die hem

inwendich aen-ſpreeckt , oft hem

antwoordt , ende hem onder-richt.

Ende om de waelheyt te belyden,

daer is groote reden om ſulckx te

peyſen : want hy ſpreeckt met ſijn

eyghen ſelven, ende hy antwoordt

# ſelven, gelijckerwys eenen per

oon met een ander ſoude ſpreken.

Ende dit gheſchiet eenichſints op

die maniere : ende al-hoe- wel dat

het den geeſt ſelver is, die ſulckx

doet, nochtans den H. Geeſt helpt.

hem dickwils omſoodanighe Begry

pinghen, Woorden, ende waerachti

ghe redenen voorts-te-brenghen :

ende alſoo ſpreeckt hy die uyt tegen

ſy ſelven, al oft'et teghen een der

den perſoon ware. Want gemerckt

dat'et verſtandt als-dan in-gekeert »

endo
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ende met de waerheyt van die ſake,

de welcke hy overweeght , veree

nicht is; ſoo volght hier uyt dat'et

verſtant , op deſe maniere met den

geeſt Godts vereenicht, door den

middel van deſe waerheyt gaet in

wendich ende vervolghelijck te ſa

men veroorſaken , ende formeren

d'andere waerheden, de welcke die

ſaken aen-gaen, die hy is overwe

gende, den H. Geeſt, die eenen

waerachtighen , ende onfaelbaren

Leeraer is, de poorte openende ,

ende ſijn licht mede - deelende.

Want deſe maniere is eene van die,

door de welcke den H. Geeſt leert ;

ende het verſtandt op deſe maniere

verlicht ende onderricht van deſen

Meeſter, begrypende die waerhe

den, brenght dte woorden t'ſamen

voorts over die waerheden,de welc-.

ke hem vanden anderen kant me

de-ghedeelt zijn. Inder-voeghen

Gen.27 dat men magh ſegghen, Dat de ſtem

22. me, de ſtemme van Jacob is , maer

de handen, de handen van Eſau zijn.

Noch den ghenen, in wie ſulcke ſa

ken ghebeuren, ende ſal ſich oeyt

kon men laten voor-ſtaen , ofte ghe

looven dat et alſoo is, maer dat die

woorden, ende propoſten zijn van

eenenderden perſoon : want hy en

weet niet dat et verſtant in ſy ſelven

ſoo lichtelijck woorden kan voorts

brengen over de Begrypinghen,en

de waerheden, de welcke hem van

eenen derden perſoon mede-ghe

deelt zijn.

Ende al-hoe-wel dae'et waer is

dat in ſulcke mede deelinghe, ende

verlichtinghe des Verſtantsuyt haer

nature geen bedrogh en is, daer kan

nochtans ſulcx ſchuylen, ja dickwils

ſchuylter bedrogh onder formele

Woorden, ende redenen, de welcke

-, 2

het verſtant daer over comt te ma

ken, gheſnerckt dat'et licht, het

welckaen hem ghegeven wort, on

dertuſlch en ſoo ſubtyl, ende geeſte

lijck is, dat 'et verſtandt haer vol

maeckte Kenniſſe niet en kan ach

tervolghen , ende nochtans is het

verſtant ſelver , het welck, ghelijck

wy gheſeyt hebben, de redenen uyt

ſy ſelven voorts-brenght, waer uyt

volght dat'et verſtant die dickwils

maeckt maer gheheel verre vande

waerheyt ; ſomwylen brenght hy

eenighe waerſchynelijcke ofte on

volmaeckte redenen voorts. Ende

## dat hy nu alreets van't

eginſel af den draet der waerheyt

heeft beginnen aen-te-vatten, ende

datelijckuyt ſijn eyghen daer by

voeght de behendicheyt, ofte wel

om beter te ſegghen , d'onwetente

heyt van ſijn kleyn verworpen ver

ſtandt , ſoo is'et hem lichtelijck om

doen van verſcheyde ſaken te ver

anderen volghens ſijne bequamic

heyt, ende dat alles op die maniere,

ghelijck oft'er een derden perſoon

waer ſprekende.

Ick hebbe een ſeker perſoon ghe

kent, den welcken hebbende die

Succeſſive , ofte Naer-een-volghende

Aen ſpraken , onder eenighe van

die , de welcke ſeer waerachtich

ende ſubſtantieel waeren, die hy in

ſy ſelven maeckten van 't Hoogh

weerdich H. Sacrament des Au

taers, waren daer onder oock eeni

ghe ghemenghelt, de welcke valſch

waren. Ende ick verwondere my.

grootelijckx over het ghene dat er

in onſe tegenwoordighe tyden ghe

beurt , te weten, dat er eenighe

zielen te vinden zijn, de welcke

nauwelijckx vier graentjens vande

meditatie bekomen hebben, is't dat

X 2 ſy
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ſy eenighe van die Aen ſpraken in

hare in-ghekeertheyt ghevoelen,

meynen datelijck dat die van Godt

voorts komen, ende laeten haer va

ſtelijck voorſtaen dat 'et alſoo is,

ſegghende : Godt heeft my ghe

ſeyt: Godt heeft my geantwoordt,

het welck nochtans alſoo niet en is,

maer ſy zijn'et ſelver [ghelijck w

gheſeyt hebben ] die et dickmaels

aen hun eyghen ſelven ſegghen.

Daer en boven de begeerte door de

welcke ſy daer toe ghedreven wor

den , ende d'affectie die ſy in hun

nen geeſt hebben, is oorſaecke dat

ſy hun ſelven antwoorden, ende ſy

meynen dat'et Godt is, die haer

antwoordt. Waer uyt volght dat ſy

in groote raſernyen komen te vallé,

is't dat ſy hun ſelven niet crachte

Bijck en wederhouden , ende den

ghenen die hun beſtiert , hun ſoo

danige manieren van redingen uyt

druckelijck niet en komt te verbie

den. Want de zielen trecken daer

ghemeynelijck meerder onſuyver

heyt, ende ſotticheyt uyt , als wel

ootmoedicheyt, ende verſtervinge

desgeeſt, meynende dat ſy nu groo

te ſake bekomen hebben, ende dat

Godt tot hun gheſproken heeft,daer

het nochtans een weynich meer als

niet gheweeſt is, oft niet met allen,

oftewel minder als niet. Want wat

kan het weſen,het welck d'ootmoe

dicheyt, licfde, verſtervinghe, de

H. eenvoudicheyt, ende inwendi

ghe ſtil-fwygentheyt niet voorts en

brenght ? waerom ſegh ick dat'et

een groot beletſel kan weſen om

niet te konnen geraken tot de God

delijcke vereeninghe, ghemerckt

dat et de ziele, is 't dat ſy het groo

felijckx comt te achten, af-treckt

#andé afgront des Gheloove, waer in

't verſtant moet duyſter blyven, en

de met duyſterheyt moet door de

liefde gaen in 't Gheloove, ende niet

door vele redenen.

Maer ghy ſult my miſſchien vra

ghen, waerom dat'et verſtant ſich

van die waerheden moet berooven,

ende ontblooten, waer door dat'et

van den geeſt Godts verlicht wordt,

ende dien-volghens niet en konnen

voorts-komen vanden booſen geeſt?

Ick antwoorde, ende ſegghe, dat

den H. Geeſt het verſtant verlicht

dat in-ghekeert is, ende dat hy het

verlicht volghens ſyne in-ghekeert

heyt , ende ghemerckt dat'et ver

ſtant geene# in-ghekeert

heyt kan hebben dan in't Gheloove,

ſco en ſal den H. Geeſt het verſtandt

in geene andere ſake oock meerder

verlichten, ghelijck in't Gheloove.

Want hoe de ziele ſuyverder, ende

verhevender is inde volmaecktheyt

van't levende Gheloove, hoe ſy oock

meerder in geſtorte liefde van Godt

ſal bekomen, ende hoe ſy meerder

liefde heeft, hoe ſy meerder van

Godt verlicht worr, ende meerder

van ſyne Gaven is mede deelende

Endeal hoe-wel dat ick belyde dat

ter aende ziele eenich licht mede

# wort in die verlichtinghe

er waerheden, nochtans is'et ſoo'

verſcheyden van't licht, het welck

van't Gheloove voorts-komt ſonder

claere kenniſſe, ghelijck het alder

ſuyverſte gout verſchilt van't alder

ſlechſte metael. Ende voor ſoo veel -

als aen-gaet d'overvloedicheyt des

lichts, ſoo gaet het licht des Ghe

loove d'ander ſoo verre te boven,

ghelijck de zee een druppel water.

Want op d'eerſte maniere wort aen

de ziele de wysheyt van eene, twee,

oftg dry wacrheden ghegeven,maer

op
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op deſe leſte maniere wort haer de

Wysheyt Godts generalijck mede

ghedeelt ( de welcke is den Sone

Godts ) door eene eenvoudige ende

Alghemeyne kenniſſe, de welcke aen

de ziele in't Geloove gegeven wort.

Mlaer is't dat ghy my ſeght dat'et

alle beyde goet is, ende dat'et een

d'ander niet en belet; ick antwoor

de dat 'et grootelijcx beleties't dat de

ziele ſulcx grootelijcx comt te ach

ten. Want dit en is niet anders, als

Cant,6

ſy ſelven beſich te houden met clare

ſaken , ende van kleynder weerden,

het welck ghenoeghſaem is om de

mede-deelinghe vanden af grondt

des Geloove te beletten, in 'twelck

Godt de ziele heymelijck, ende bo

ven-natuerlijck onderricht , ende

vel heft in Gaven, ende deughden,

ſonder dat ſy weet op wat maniere

dat ſulcx gheſchiet. Ende het pro

fyt, het welck defe Succeſſive, ofte

Naer-een-volghende mede-deelinghe

moet doen, en moet niet zijn dat

men ſijn verſtandt daer toe groote

lijckx moet begeven, ofte pooghen,

Want ſuicx doende, ſoude men het

profyt eerder van ons af keeren,en

de beletten, volghens het ghene de

Wysheydt in't boeck der Sanghen

gheſeyt heeft aende ziele : Keert u

ooghen van my , want ſy hebben my

doen wegh-vlieghen : te weten verre

van u, ende ſy hebben my hoogher

verheven, maer het ghene dat de

ziele moet doen, is , dat ſy eenvou

dichlijck , ende ſuyverlijck haren

wille met licfde tot Godt moet be

geven , ſonder de cracht des ver

ſtant te ſtellen in't ghene, dat haer

boven-natuerlijcker wyſe mede ge

deelt wordt : want deſe goederen

worden door de liefde mede ghe

deelt, ende op deſe maniere wordé

ſy overvloedigher mede gedeelt als:

te voren. Want is't by-aldien dat

het verſtant, ofte de behendicheyt

van andere crachten ſich op eene

werckelijcke maniere wilt ſtellen

tuſſchen die ſaken, de welcke bo--

ven natuerlijck, ende lydender wy

ſe aende ziele ghegeven worden,

noeyt en ſal hare naturelijcke ma

niere van wercken, ofte hare rou

wicheyt van geeſt ſoo verheve ſaken

konnen ghenaken; maer ſy ſal die

op haer maniere verkorten, ende

dren volghens ſal ſy die doen ver-:

anderen , ende ſoo ſal ſy haer

noodtſakelijck in perijckel ſtellen

van te dolen , ende uyt haer eyghen

oordeel die reden voorts-brenghen »

het welck nu niet meer boven-na

tuerlijck ſal weſen, noch iet des-ge-º

lijckx, maer 'tſal ſeer natuerlijck,
ende ſeer verworpen weſen. ºf

Maer daer worden eenighe ver

ſtanden ghevonden, de welcke ſoo

levendich ende ſcherp ſinnich zijn s

dat ſoo haeſt als ſy hun ſelven in

keeren in eenighe bemerckinghe,

als ſy natuerlijck , ende met eene

groote lichticheyt hun beſich hou

den met eene redende begrypinghé,

ſoogaen ſy hunne begrypinghen in

de voorſeyde woorden, ende ſfeer ,

levendighe redenen maken , ende

alſbo laten ſy hun voor-ſtaen dat-ſe

van Godt zijn, daer ſy nochtans niet -

voorts en komen, ten zy van't ver

ſtant ſelver, het welck met het na

tuerlijk k licht alleen , zijnde een

weynich vry vande werckinghe der

ſinnen, ſonder eenighe boven-na

tuerlijeke hulpe, ſulcx vermagh te

doen, ende noch veel meerder. Dit

# feer ghemeynelijck, ende

aer ſijnder veel , die hun ſelven

bedrieghen , meynende dat-ſe een

X 3 ſeer
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: -

ſeer verheven ghebedt , ende ghe

meynſaemheyt met Godt bekomen

hebben, ende alſoo ſchryven ſy,of

te doen ſchryven al het ghene dat

hun in deſe in ghekeertheyt over

komt, ende het ſalghebeuren dat 'et

al-te-mael niet met allen en is, noch

eenighe ſubſtantie van deught,noch

ieverans toe dienen ſal dan om daer

uyt eenighe ydelheyt,ende hoover

dye te treckë. Dat ſoodanige mem

ſchen dan ſulcx leeren verſunaeden,

ende hunnen wille trachten te ve

ſtighen inde ſterckte van een oot

moedighe liefde, ende in eene op

rechte oefeninghe der goede werc:

ken;dat ſy oock in't lyden het leven

vanden Sone Godtsnaer-volghen,

hun ſelven in alles verſtervende :

want dit is den wegh om te geraken

tot alle geeſtelijck, goet, ende niet

veel inwendighe bêpeyſinghen.

Denduyvel die comt, ende ſteeckt

ſich oock dick wils in ſulcke ſoorte

van inwendighe naer-een-volgende

woorden, namentlijck in die , de

welcke daer toe eenighe genegent

heyt hebben: want op dien tydt als

ſy hun beginnen in-te-keeren, ſoo

is den duyvel gewoon van hun over

vloedighe materien voor-te-ſtellen

van wyt ende breedt uyt hun voor

ghenomen propooſt te loopen, ver

oorſakende in hun verſtandt door

eene in-gevinghe,begrypingen ende

woorden, ende op deſe maniere bea

drieght, ende verleydt hy hun al

lenskens, ende ſeer ſubtylijck met

waerſchynelijcke ſaken. Op deſe

maniere is't dat hy ſich ghewoon is

mede-te-deelen aen die, de welcke

met hem een heymelijck, ofte uyt

druckelijck verbont hebben aenghe:

gaen. Ende op deſe maniereist

oock, dat hy ſich is medeadeelends

- t *

aen eenighe ketters, ende nament

lijckaen eenigheaerts-ketters, ver

wittigende, ende onderrichtende

hun verſtant met begrypinghen, en

de met ſeer vernufte redenen, de

welcke nochtans valſch, ende van

de# dolende zijn.

Uyt 'tghene dat tot noch toe ge

ſeyt is, blijckt claerlijck, dat deſe

Succeſſive , ofte Naer-een-volgende

Aen ſpraken konnen uyt dry reden

in't verſtant voorts-komen, te we

ten uyt den geeſt Godts, die het ver

ſtant beroert , ende verlicht, uyt

het natuerlijck licht des verſtants;

ende uyt den duyvel, die door eene

in-gevinge tot het verſtandt ſprekë

kan. Maer het ſoude ſeer moeye

lijck , ende quaet om doen zijn hier

ghenoeghſame merck-teeckené by

te-brenghen , om t'onderkennen

wanneer dat-ſe van d'een oft d'an

der oorſake voorts-komen ; al-hoe

wel dat men eenighe generale teec

kenen kan geven, de welcke zijn

deſe, te weten : als de ziele inde

woorden , ende begrypinghen is be

minnende , ende ghevoelende de

liefde met ootmoedicheydt , ende :

eerbiedinghe tot Godt, dit is een

teecken dat daer den H. Geeſt is,die

ghewoon is onder deſe deughden

ſyne gratien te geven, ſoo dickwils

als hy die aende ziele wilt geven. 's

Maer als ſy alleenelijck voorts ko

men uyt het licht, ende vernuftheyt

des verſtants, ſoo is't als-dan het

verſtant ſelver, het welck alles is -

doende ſonder eenighe mede-werc

kinghe der deughden (al-hoe wel

dat den wille natuerlijckerwyſe kan

beminnen inde kenniſle, ende in't

licht van deſe gekende waerheden)

maer den wille blyft naer de medi-.

tatie dor, al hoewel dat hy noch',
- UOt
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totydelheyt, nóch tot quaet ghe

neghen is, ten ware dat den duyvel

hem daer over op een nieuw quam

quellen, het welck nochtans niet en

heſchiet in die woorden, de welc--

e haren oorſpronck nemen vanden

goeden geeſt, want den wille blyft

ghemeynelijck daer naer wel gene

# tot Godt, ende ghedreven tot

et goet, al-hoe-wel dat'et onder

tuſſchen oock ghebeurt dat den wil

le dor blyft, niet teghenſtaende dat

de mede-deelinghe van eenen goe

den geeſt voor-gegaen is,Godt alſoo ,

ſchickende tot het wel-vaeren der

ziele.

Somwylé en ſal de ziele de werc

kinghen, ofte de beweginghen van

die deughden oock niet ſeer gevoe

len, ende nochtans ſal'et goet zijn,

het ghene ſyghenoten heeft, ende

hierom is't # ick gheſeyt hebbe

dat'et ondertuſſchen ſeer moyelijck

is 'tverſchil t'onderkennen datter

tuſſchen die is om de verſcheydent

heytder uyt-werckinghen,de welc

ke ſy ondertuſſchen veroorſaken.

Maer die, de welcke wy hier voren

ghemelt hebben, zijn meer ghe

meyn, al-hoe-wel dat ſe ondertuſ

ſchen overvloediger gheſchieden, .

ende ondertuſſchen minder. De ge

ne , die vanden duyvel voorts-ko-,

men, ſijn# oock ſeer

moeyelijck om t'onder kennen :

want al-hoe-wel dat et waer is dat

ſe de zieleghemeynelijck dor laten

inde liefde Godts, ende den geeſt

totydelheyt, tot eyghen liefde,en

de tot eyghen achtinghe geneghen;

niet teghenſtaende # veroorſaken

ondertuſſchen inde ziele eene val

ſche ootmoedicheydt , ende eene

ieverighe affectie inden wille, de

welcke op d'eyghe liefde geveſticht

is, inder-voeghen, dat et ſomwy

len noodich is, dat den perſoonſcer

eeſtelijck moet weſen, om het be

# te moghen ontdecken , ende

t'onder kenné. Het welck den duy

vel doet, om ſich beter te bedecken,

die oock ſeer wel weet traenen te

verwecken uyt de ſmakelijckeghe

voelinghen, die hy geeft, om alſoo
d'affectien inde ziele beter te ſtor

ten, die hy ſich voor-wendt. Maer

hy tracht nochtans altydt hunnen

wille te beweghen, om die inwen

dighe mede deelinghen groot, te

achten, op dat ſy hun ſelven daer

toe begevende, ende hunne zielen

beſigh houdende met het ghene dat

geene deught en is , de deught, die

# bekomen hadden, oock ſou

en verlieſen. * *

Laet ons dan blyven met deſe.

noodtſakelijcke voorſichticheyt ſoo

in d'eene als in d'andere, is't dat wy .

niet en willen bedroghen weſen,en

de belemmert, te weten, dat men

die ſaken niet grootelijck en ſouden,

komen te acht en ; laet ons alleene-,

lijck maer betrachten, op dat wy .

onſen wille crachtelijck tot Godt ,

ſouden moghen beſtieren, volbren

gende volmaecktelijckſijnen Wet 3 ,

ende ſyne H. Raden, want dit is de .

wysheyt der Heylighen : het moet,

ons ghenoeghſaem weſen dat wy de

Myſterien, ende de Waarheden ken

nen ende weten, met ſulcke een

voudicheyt ende waerheyt, gelijck

de H. Kercke ons die is voor-hou

dende; want dit is ghenoeghſaem

om onſen wille ten uytterſten t'ont- .

ſteken, ſonder ons ſelven te worpen

inden anderen af gront des nieuws

giericheyt, het welck ſeer wonder

ſal weſens is't dat men daer in geen ,

perijckel ſal komen te lyden, Is

w



17é. Tweeden Boeck vanden Op ganck

't Is dienende tot ons## het

ghene den H. Apoſtel Paulus ſeght:

men moet niet wyſer weſen dan als

HET XXX. CAP ITTE L.

het noodich is. Ende dit is genoeg in

gheſeyt, voor ſoo veel aen-gaet de

naer-een-volghende woorden.

».

Waer in ghehandelt wort van dinwendighe Woorden, de wele

ke Formelijckgheſchieden aenden geeſt door den boven-natu

relijcken wegb. De ſchade wort voor-gheſtelt, die ſy konnen

veroorſaken, endeden noodtſakelijcken middel omſich te wach

ten van in die niet bedroghen te worden. n

E tweede ſoorte van inwendi

ghe Woorden , zijn Formele

Woorden, de welcke ſomtyts aen

den geeſt gheſchieden door eenen

boven-natuerlijcken wegh ſonder

middel van eenighen ſin, den geeſt

zijnde in-ghekeert, oft wel niet in

ghekeert. Ick, heete die Formele

Woorden, om dieſwille dat den geeſt

Formelijck , ofte Uyt-druckelijcke

evoelt, dat eenen derden perſoon

em die ſeght , ſonder dat hy Be

ſcheedelijck daer toe iet is doende;

waerom ſy oock grootelijckx ver

ſchillen van die , daer wy nu van

komen te ſpreken. Noch ſy en zijn

daerom niet alleenlijck verſchey

den , om dieſwille dat-ſe ſonder

cenighe werckinghe desgeeſts ghe

ſchieden, ghelijck het in de andere

gheſchiet, maer ghelijck ick ghe

ſeydt hebbe, ſy ghebeuren ſomwy

len ſonder dat den geeſt in-gekeert

is, jae oock ſonder dat den geeſt in

het minſten niet en peyſt, het ghene

datter gheſeydt wordt : het welck

nochtans anders gheſchiet in die

eerſte Naer-een-volgende Woorden,

de welcke altydt gheſchieden vol

- - - -

onderrichtende » volgens
1. - -

hens het ghene dat men is peyſen

e. Deſe woorden , daer wy nu van

handelen, zijn ondertuſſchen wel

heformeert,ondertuſſchen en zijn

e ſoo wel niet gheformeert: want

ſy zijn dickwils ghelijck begrypin

ghen , door de welcke aenden geeit

iet gheſeyt wort, nu hem antwoor

dende, nu op een ander maniere tot

hem ſprekende. Ondertuſſchen en

is het maer een woordt, ondertuſ

ſchen twee woorden, ofte wel oock

meerder : ſomtydts zijn deſe woor

den naer-een-volgende, ghelijck de

voorgaende, want ſy zijn ghewoon

te dueren, oft gevende eenighe lee

ringhe, ofte wel handelende met -

de ziele over eenighe ſaken, alles

gheſchiet 'nochtans ſonder eenighe

werckinghe des geeſts, ende het ge

beurt al-te-mael op die maniere,ge

lijck oft den eenê perſoon, met den

anderen waer ſprekende. Ghelijc

kerwys wy leſen ghebeurt te zijn

aen Daniel, den welcken ſeyt dat

den Enghel in hem ſprack, 't welck

was Formelijck, ende vervolgelijck

ſprekende in ſijnen geeſt, ende hem

dat den

Enghel
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Exod.

4. 14.

Enghelſeyt, dat hyghekomen was

# te leeren.

Als deſe woorden niet meerder

en zijn als Formele, ſoo en doen ſy

geene groote uyt-werckinghe inde

ziele: want ſy dienen maer gemey

nelijck om te leeren, ofte wel om

licht te geven in eenighe ſaken, en

de om ſulcx te doë en is'et niet noos

digh dat-ſe eene grootere kracht

hebben, als het eynde daer ſy toe

beſtiert worden, het welck ſy altyt

inde ziele uytewercken, als ſy van

Godts weghen komen : want ſy ma

ken haer veerdich, ende claer in't

ghene men haer ghebiedt, ofteon

derricht : al-hoe-wel dat-ſe ſom

wylen de teghenheyt ende ſwaric

heyt vande ziele niet wegh-en-ne

men, Jae de ziele ſal die eer veel

meerder komen te ghevoelen, het

welck Godt is doende om meerder

onderrichtinghe , ootmoedicheyt »

ende om een veel grooter goet der

ziele. Dan laet Godt deſe teghen

heytten meerderen-deel toe, als hy

haer eenighe ſaken ghebiedt, de

welcke zijn ſtreckende totoverheyt,

ofte tot eenighe haerder eere, ofte

wel ſoodanighe ſaken, waer uyt de

ziele eenighe uytnementheyt ſoude

konnen bekomen , maer in ſaken

van verootmoedinghe , ende van

verworpentheyt geeft hy haer eene

meerdere lichticheyt , ende veer

dicheyt. Alſoo leſen wy in't boeck

Exodi, dat als Godt aen Moyſes ge

boden hadde dat hy tot Pharao ſou

de gaen om ſijn volck te verloſſen,

ſooghevoelden, ende toonden h

# eene teghenheyt, dat Godt

hem het ſelven tot dry reyſen toe

heeft moeten gebieden, ende teec

kenen geven, het welck nochtans

al-te-mael niet ghebaet en heeft tot
*

dat Godt hem Aaron voor eenen

mede helper ghegeven hadde, die

# een deel in d'eere ſoude heb

CI),

. Het ghebeurt al-te-mael contra

rie als de woorden, ende mede-dee

lingen van duyvel weghen komen;

die in ſaken van eere , ende van

grooter gewicht altydt lichticheyt,

ende veerdicheyt by-brenght, ende

teghenheyt in ootmoedighe ſaken.

Want Godt heeft ſulck een walghe,

ende ſchroom vande ziele, de welc

ke tot eere, ende verheventheden

gheneghen is , dat ſy als-dan oock »

als wanneer hy haer ghebiedt daer

naer te ſtaen , ende hyaen haer die

is gevende, niet en wilt dat ſy daer

toe ſoude gheneghen zijn, ende be

# om te ghebieden. Ende in

eſe veerdicheyt, waer in Godt de

zieleghemeynelijck ſtelt door deſe

Formele Woorden, ſoodanige woor

den zijn verſcheyden van die andere

Naer-een-volghende , die den geeſt

ſoo niet en beweghen ghelijck deſe,

noch ſy en maké den geeſt ſoo veer

dich niet , om# dat deſe

meerder Formeel zijn, ende waer in

het verſtandt vanden ſijnen minder

eeft; al-hoe-wel dat ſulcx niet en

elet, dat ſomwylen eenighe Naer

een-volgendeWoorden meerder kracht

doen,om de groote ghemeynſaem

heyt,de welcke ſomwylen den God

delijcken geeſt heeft met den men

ſchelijcken geeſt,maer inde maniere

wort'er een groot verſchil ghevon

den. In deſe Formele woorden en

moet de ziele niet twyffelen, oft dat

ſy die voorts-brenght, want ſy ſiet

claerlijck dat ſy die niet voorts en

brenght,# als ſy niet en

bepeyſde het ghene haer geſeyt ge

weeſt is, ende waert dat ſy oock van

Y dig
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die ſaken ghepeyſt hadde, ſoo ſiet

ſy claerlijck , ende beſcheedelijck

dat ſulcx vanden andere kant comt.

De ziele en moet geen groot

werch maken van alle deſe Formele,

ofte uyt-druckelijcke woorden,niet

meerder als vande andere Naer-een

volgende : want behalven dat ſy ha

ren geeſt ſal bekommeren, ende be

ſich houden met het ghene dat den

wettighen , ende maeſten middel

niet en is vande vereeninghe met

Godt, die het Gheloove is, ſoo ſoue

de ſy vanden duyvel ſeer lichtelijck

konnen bedroghen worden : want

men ſoude ondertuſſchen nauwe

lijckx konnen onderkennen, welcke

van eenen goeden, welcke van ee

nen quaden geeſt voorts komen :

ghemerckt dat deſe Formele woor

den geen groot effect, ofte cracht en

doen (ghelijck wy gheſeyt hebben)

ſoo is'etſeer moyelijck die van dien

kant t'onderſcheyden : want de ge

ne, die den duyvel voorts-brenght,

veroorſaken ondertuſſchen inde on

volmaeckte zielen eene ghevoelijc

ker kracht, als wel d'andere doen,

de welcke van eenen goeden geeſt

in geeſtelijcke perſoonen voorts ko

men. Men moet oock ſoo datelijck

niet doen het gene door deſe woor

den gheſeyt wort, 't zy dat-ſe van

eenen goeden, oft van eenen qua:

den geeft voorts komen, maer men

moet die altyt te kennen geven aen

eenen voorſichtighen , ende ryp

ſinnighen Bicht-vader, oft wel aen

eenen wyſen , ende diſcreten per

ſoon, op dat men van hem onder

richt ſoude moghen weſen, aen wie

oock toe-komt t'ordonneren, wat

men hier in doen moet, wiens raet

men oock volghen moet met eene

ootmoedighe over-gevinghe, ende

ſonder eenich onderſcheet te maké.

Ende is't by-aldien dat men ſulcken

ervaren perſoon niet en kan vinden,

ſoo is'et beter ſulcx aen niemandt

t'openbaren , maer daer uyt trec•

kende het ghene ſeker, en de ſub

ſtancieel is, en moet men de reſt in

geender manieren achten : want

menſoude lichtelijck Jemandt ont

moeten, die de ziele eerder ſoude

beſchadighen, als wel die te ver

voorderen. Ten is aen ieder-een

niet ghegeven zielen te beſtieren,

ghemeickt dat'et eene ſake is van

1eer groot ghewicht van daer in wel

te doen, ofte te dolen. Men moet

altydt voor ooghen hebben, ende

daer wel op letten, dat de ziele noyt

iet en kome t'ondernemen uyt haer

eyghen ſelven , noch oock t'ont

fanghen het ghene door deſe woor

den wort uyt-ghedruckt ſonder ſeer

wyſen raet; om dieſwille dat in deze

ſe materie ſubtyle , ende wonder

lijcke bedriegeryen ghewoonelijck

gheſchieden, inder voeghen , dat

ick oordeele onmoghelijck te we

ſen, dat eene ziele, die van ſooda

nighe ſaken geenen vyandt ſal zijn,

in vele van # niet bedroghen ſal

weſen, 'tzy luttel ofte veel. Maer

ghemerckt dat wy van die bedrie

geryen, ende perijckelen,ende oock

vande noodtſakelijcke voorſichtic

heyt met voor-dacht ghehandelt

hebben in't 17. 18. 19. en zo. Ca

pittel van deſen boeck , ſoo en ſal

ick nu hier van niet breeder hande

len, Ick ſegghe maer alleenelijck

dat et d'alder-beſte, ende d'alder

gheruſte leeringhe is in deſe mate

rie, dat men die in geender manie

re kome te achten. niet tegenſtaen

de dat'et iet groots ſchynt te weſen;

maer integhendeel dat metſich be

- - beſtiere
-



des Berghs Carmeli. 179

beſtiere in alles door de rechte re- lighe Kercke ons gheleert heeft,

den, ende door het ghene de Hey ende noch daghelijckx is leerende.

HET XXXI. CA PITTEL.

Waer inghehandelt wort vande Subſtanciele Woorden,de wele

ke inwendich aenden Geeſt gheſchieden, ende wat verſchil

dat er is tuſſchen deſe, ende de Formele Woorden, ende wat

profyt dat-ſe veroorſaken. Hier wort oockgheleert met wat eene

eerbiedinghe, ende over-gevinghe de ziele haer in die moet

draghen.

WY hebben gheſeyt dat de der

de ſoorte der inwendigeWoor

den zijn Subſtanciele Woorden , de

welcke al-hoe-wel dat-ſe oock For

mele ofte uyt-druckelijcke zijn, om

dieſwille dateſe ſeer Formelijck en

de uyt-druckelijck inde ziele ghe

print worden, ſy verſchillen noch

tans hier in dat de SubſtancieleWoor

den eene levende , ende Subſtanciele

kracht inde ziele voorts-brenghen,

het welck de enckele Formele Woor

den niet en doen. Soo dan al-hoe

wel dat'et ſeker is, dat alle Subſtan

ciele Woorden oock Formele zijn,hier

uyt en volght niet dat oockalle For

mele Woorden Subſtanciele zijn, maer

alleenelijck die, de welcke (gelijck

wy hier boven gheſeyt hebben) in

de ziele waerachtelijck drucken ,

het welck ſy beteeckenen: ghelijc.

kerwys waert dat onſen Heere aen

eene ziele formelijck , ofte uyt

druckelijck feyde , zyt goet, ende

ſy op ſtaende voet ſubſtancielijck

et wirde : oft wel dat hy ſeyde,

bemint my, ende ſy op ſtaende voet

de ſubſtancie der liefde hadde, ende

ghevoelde, dat is, d'oprechte, en
- - Jº

de waerachtighe liefde Godts : oft

wel dat Godt, bemerckende de ziele

in vreeſe te zijn, tot haer ſeyde, en

wilt niet vreeſen, ende ſy datelijck

eene groote ſterckte, ende gheru

ſticheyt des herten gevoelden: want

# den Wyſen-man ſeyt: Dat

e woorden Godts vol vermoghen zijn,

overſulcx veroorſaken ſy Subſtanci

elijck inde ziele, het ghene ſy be

teeckenen. Dit is het ghene David

met deſe woorden wilde ſegghen :

Den Heere ſal aen ſyne ſtemme geven

eene ſtemme van Cracht, het welck

hy# heeft aen Abraham, als

hy hem ſeyde : Wandelt in myne te

ghenwoordicheyt , ende xyt volmaeckt,

en opſtaende voet is hy volmaeckt

gheweeſt, ende wandelde altyt ſeer

voorſichtelijck inde teghenwoor

dicheyt Godts. Dit is oock de Sub

ſtanciele uyt-werckende kracht ſijn

der Woorden in 't H.Evangelie door

de welcke hy de ſieckenghenas, en

de met een woordt ſprekens de

dooden verweckten. -

Opdeſe maniere ſpreeckt hy oock

Subſtanciele Woorden aen ſommighe

zielen, de welcke van ſulcke krache,

Y 2 ende

Eccl.82

4.

Pſ. 67.

35.

Gen. 17

I•
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ende gewicht zijn,dat ſy het leven,

de kracht, ende een onvergelijcke

lijck goet der ziele zijn : want een

enckel Woordt van die, ſal inde zie

le meerder uyt-wercken, als al het

#ene ſy van haren t'weghen ghe

ke haer ſelven aen hem door een

verbont vrywillichlijck hebbé over

# even , blyvende in haer ghe

ijck Heer, door eene in-gevinghe

, kanbeweghen tot uyt-werckingen

van eene uytterſte boosheyt. Want

ghemerckt dat duſdanige zielen nu

met hem vereenicht waren door
Cene# boosheyt, den duy

velſoude haer daer toe ſeer lichte

lijck konnen verwecken , ende be

weghen : want wy ſien door de da

gelijcxſche ondervindinghe dat hy,

oockaende zielen die goet zijn, in

vele ſaken groot ghewelt doet door

ſyne in-gevinghe, ſtellende in haer

groote kracht door die in gevingen,

de welcke waert dat-ſe ſoo goet niet

en waren, hy-ſoude-ſe met een veel

grooter ghewelt konnen beroeren

ende beſpringhen. Maer hy en kan

geene uyt-werckinghen , oock die

waerſchynelijck zijn aen die uyt

werckinghen, daer wy van gheſpro

ken hebben, die goede zielen in

drucken, want daer en kan geene

verghelijckinghe weſen tuſſchen ſy

ne woorden ende die van Godt

voort-komen, om dieſwille dat alle

de woorden, die van duyvels wegen

komen, zijn, al oft-ſe niet en wa

ren. » vergheleken met de Godde

lijcke Woorden, ende haer uytwerca

kinghe en is niet met allen ten op

ſicht van d'uytwerckinge derWoor

den Godts. Hierom heeft Godt

door Jeremias gheſeyt : Wat is't

caf te achten teghen terwe ? en ſijn my

ne woorden niet al vier , ende ghelijck

eenen hamer de steen rotſe# in

ſtucken brekende 4 ende alſoo zijn de

ſe Subſtanciele Woorden ſeer dien

ſtich om de ziele te vervoorderen

tot de vereeninghe met Godt, ende

hoe ſymeer inwendich zijn, hoeſ
OOC

uerende haer leven, kan uyt-werc

ken. Want voor ſoo veel aen-gaet

deſe Woorden, de ziele en moet als

dan van haren kant niet doen, noch

willen doen , maer ſy moet haer

houden met eene ootmoedighe re

ſignacie, ofte over-gevinghe, ge

vende aen Godt haer vry conſent.

Noch daer en is geene reden om die

te verworpen, noch ſy en moet niet

vreeſen, noch aerbeyden in te vol

brengen het ghene ſy ſegghen,want

Godtſelver# werckt in haer,ende

met haer, door deſe Subſtanciele

Woorden, het welck niet en gebeurt

inde Formele, ende Succeſſive, ofte

Naer-een-volghende Woorden. Sy en

heeft niet om te verworpen [ghe

lijckick# Want hare,

uyt-werc# blyft , om ſoo te

ſegghen • G

in-ghegrefit inde ziele, ende met

# ijcke goederen vervultsende

ghemerckt dat-ſe deſe uyt-werckin

ghe ontfanght lydender wyſe, ſoo is

gheheel hare betrachtinghe in alles

onnut, ende te vergeefs: ſy en moet

ſubſtancieert, ofte wel

oock niet vreeſen hier eenich be

drogh te ſchuylen , ghemerckt dat

noch het verſtant , noch oock den

duyvel hun hier tuſſchen konnen

ſtellen , ende onder-menghelen ,

noch dien booſen geeſt en is niet

machtich ghenoech om in eenighe

ziele lydender wyſe eene Subſtanct

ele uyt-werckinghe te veroorſaken,

inder maniere dat hy in haer drucke

d'uytwerckinghe ſijnder woorden,

al-hoe-wel dat hy de zielé,de welc

gerem:

23.29:
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oock meerder Subſtancieel zijn, en- kich is de ziele tot de welcke Godt

de dien-volghens oock grooter pro- op deſe maniere ſal ſpreké : Spreeckt I. Reg.

fyt de ziele by-brenghen. Gheluc- Heere, want uwen dienaer die hoort, 3. 1o.

HET XXXII. CAPITTEL.

Waer in ghehandelt wort van de Begrypinghen, de welke het

Verſtant van d'inwendighe Ghevoelinghen ontfanght, de

welcke boven-natuerlijcker wyſe in de ziele gheſchieden. De

reden hiervan wordt ghegeven, ende hoe dat de ziele haer

hier in moet draghen om denwegh, tot de Goddelycke veree

ninghe in-leydende, niet te beletten.

U reſteert de vierde , ende

leſte ſoorte der Verſtandelijcke

Begrypinghen, de welcke wy ſeyden

dat-ſe in't verſtandt konden vallen

van weghen der Geeſtelijcke Ghevoe

linghen, de welcke dickwils boven

natuerlijcker-wyſe inde ziele van

een geeſtelijck perſoon geſchieden,

de welcke wy oockgheſtelt hebben

onder de beſondere Begrypingen des
verſtants.

De beſondere Geeſtelijcke Ghevoca

linghen konnen geſchieden op twee

derley manieren. d'Eerſte zijn Ge

voelinghen in d'affectie vanden Wil

le. d'Andere zijn Ghevoelinghen, de

welcke al-hoe-wel dat-ſe oock in

den Wille zijn, om dieſwille noch

tans dat-ſe zijn inden uytterſten

# , alder-verhevenſte , alder

iepſte salder-verholenſte, ſy en

ſchynenden ſelven wille geenſints

te gheraken, maer worden uyt-ge

vrocht inden ſubſtaneielen gront

vande ziele. Soo d'eene als d'ande

reghebeuren op veelderhande ma

nieren. d'Eerſte , als ſy van Godt

voorts komen, zijn ſeer hoogh ver

heven ; maer de tweede ſoorte van

deſe Ghevoelinghen zijn in alle ma

nieren d'alder-verhevenſte, ende

d'alder-profytichſte : welckers oor

ſpronck daer-ſe van komen, en kan

e ziele, noch den ghcnen die haer

beſtiert, niet verſtaen, noch weten,

noch oock welck de goede wercken

zijn, om de welcke Godt haer ſoo

verheve gracien,ende jonſten geeft:

want ſy en hangen niet vande werc

ken, die de ziele doen kan, noch

oock vande Meditatie , ende be

merckinghen die ſy heeft, al-hoe

wel dat-ſe ſeer goede bereydinghen

zijn om die te bekomen. Godt geeft

die aen wie het hem belieft , ende

om reden om de welcke het hem al

ſoo belieft te geven: want het ſtaet

te ghebeuren dat eenen perſoon ſich

in vele goede wercken ſal geoefent

hebben, die nochtans deſe Aen-ra

kinghen niet en ſal bekomen , ende

integhendeel daer ſal eenen anderë

perſoon weſen , die veel minder

# wercken ſal gedaen hebben,

en welcken die nochtans in groote

overvloedicheyt, ende verhevent

Y 3 heyt
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heyt ſal bekomen. Overſulckx en is

het niet noodich dat de ziele haer

inder daet beſich houde met geeſte

lijcke ſaken [alehoe-wel dat et veel

beter is alſoo haer beſich te houden

om die te bekomen ] op dat Godt

haer deſe Aenerakinghen geve , waer

uyt de ziele die voor-ghenoemde

Ghevoelinghen trecke,ghemerckt dat

de ziele 'ten meerderen deel niet

minder, als van die ſaken is peyſen

de. Eenighe van die Aen-rakinghen

zijn beſcheedelijck, ende die ſeer

haeſt voor-by gaen; d'andere en zijn

ſoo beſcheedelijck niet, ende due

renlangher.

Deſe Ghevoelinghen voor ſoo veel

als ſy Ghevoelinghen zijn (op de ma

niere,op de welcke wy hier van die

# maer ſpreken ) en

gaen het verſtant niet aen, maer wel

den wille; overſulcx en wille ick

hier van die met voordacht oock

niet handelen, maer ſullen dit uyt

ſtellen, tot dat wy vanden Doncke

ren Nacht, ende vande ſuyveringhe

des Wille van haere Affectien ofte

Ghenegentheden ſullen handelen,

'twelck indé derdéBoeck ſal weſen.

Mlaerghemerckt dat ſeer dickwils

uyt die in't verſtant eene uyt-druc

kelijcker, ende merckelijcker be

grypinghe, kenniſſe, ende verſtan

deniſle vloeyt, ſoo is'et om deſe re

den alleen oorboorlijck , dat men

oock hier van in dit tegenwoordich

Capittel eenich vermaen make.

en moet dan weten dat uyt alle

deſe Ghevoelingen, 'tzy dat-ſevoort

komen uyt de haeſtighe, ende ſnelle

Goddelijcke Aen-rakinghen, 'tzy dat

ſy voorts-komen uyt de naer-een

volgende,ende langh-duerende aen

wrakinghen , ſeer dickwils in't ver

ſtant comt te vloeyen eene begry

pinghe der Kenniſſe, ende der Ver

ſtandeniſſe, ghelijckickgheſeyt heb

be ; het welck ghewoonelijck is een

alder-verhevenſte ghevoelen van

Godt, ende d'alder-ſmakelijckſte

aen't verſtandt, het welck men geea

nen naem en kan geven , ghelijck

men dien oockaen't## niet

en kan geven, daer het uyt voorts

comt. Deſe# gheſchieden

ondertuſſchen op d'een, ondertuſ

ſchen op d'ander maniere: ſomtyts

zijn-ſe meer verheven, ende meer

claer, ſomtydts minder, volghens

dat oock zijn de Goddelijcke Aen

rakinghen, die deſe Ghevoelinghen

voorts brenghen , waer uyt deſe

Kenniſſen voorts komen, ende vol

ghens de bequaemicheyt der ſelven.

Ten is niet noodich hier ſoo

veel woorden te ghebruycken om

't verſtant te verſekeren , ende te

beſtieren door deſe Kenniſſen in het

Gheloove tot de vereeninghe met

Godt : want gemerckt dat deſe Ge

voelinghen lydender wyſe inde ziele

gheſchieden, ſonder dat ſy van ha

ren kant metter daet iet is mede

werckende om die t'ontfanghen;al

ſoooock de Kenniſſen, dier daer uyt

voorts-komen, worden lydender

wyſe in 't verſtandt ( het welck de

Philoſophen een lydelijck verſtant

heeten) ontfanghen, ſonder dat-ſe

van haren t'weghen iet is mede

werckende. Hierom, om hier niet

te falen, noch oock om de voor

deelen niet te beletten, ſoo en moet

het verſtant van ſijnen t'weghé oock

niet met allen doen , maer ſich al

leenelijck lydender wyſe houden ,

boogende denWille tot eene vrywil

lige ende danckbarige toe-ſtemmin

ghe,ſonder ſyne natuerlijcke bequa

micheyt daer tuſſche te ſtellen.#
gne
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ghelijck wy gheleert hebben dat

ſulcx gebeurt inde Naer-een-volgen

de Woorden, ſoo ſal'et verſtant door

ſyne werckelijckheyt alle die teere

Kenniſſen ſeer lichtelijck beroeren,

ende te niet doen, de welcke zijn

eenighe ſmakelijcke, ende ſeer ſoe

te bóven-natuerlijcke verſtandeniſ

ſen, de welcke de natuerlijcke be

hendicheyt niet en kan ghenaken,

noch werckende begrypen , maer

alleenlijck ontfangende. Overſulcx

en moet men niet trachten om die

te bekomen, op dat 'et verſtant hier

door miſſchien verweckt zijnde,uyt

ſy ſelven eenighe andere Kenniſſen

kome te makë,ende dat den duyvel

als-dan oock niet en kome met an

dere verſcheyde, ende valſche Ken

miſſen, het welck hy ſeer lichtelijck

doen kan door den middel vande

voor-ghenoemde Ghevoelinghen, tot

dieneynde ſich vande lichamelijcke

ſinnen dienende.

Hierom moet de ziele haer in die

met eene ootmoedighe over-gevin

ghe ende lydender wyſe draghen:

want ghelijckerwys ſy die lydena

## van Godt is ontfangende » ſoo

ſal Godt die aen haer oöck Jonnen

als't hem ſal believen, ſiende haer

ootmoedich, ende ſonder eenighen

e ghendom. Ende op deſe maniere

en ſal-ſe in haer dat groot profyt

niet beletten, het welck deſe Ken

miſſen voorts brengé om de Godde

# vereeninge te bekomé : want

alle deſe Aen-rakinghen zijn Aenera

kinghen der Vereeninge, de welcke

lydender wyſe inde ziele geſchiet.

Alle de leeringhen , de welcke

wy in deſen Boeck hebben voor-ge

ſtelt, nopende de gheheele af-ghe

ſcheydentheyt, ende de lydende Be

ſchouwinghe, inde welcke de ziele

haer van Godt laet leyden door eene

vergetentheyt van alle gheſchape

faken, ende door eene onblootent

heyt, ende onthechtinghe van alle

beelden, ende figuren, haer beſich

houdende met eene eenvoudighe

aenſchouwinge inde opperſte Waer

heydtſ, en moeten niet alleenelijck

verſtaen worden van dien act , ofte

werck der alder volmaeckſte Be

ſchouwinghe, wiens verheve,ende

gheheel boven-natuerlijcke ruſte

wort oock belet door de Dochteren

## , welcke zijn de goe

de Bepeyſinghen , ende de goede

Meditatien, wacrt dat men die op

dien ſelven tydt wilde ghebruyckë,

maer alle die voorſeyde leeringhen

moeten oock verſtaen worden voor

al dien tyt , inden welcken onſen

Heere is mede-deelende de boven

ghemelde eenvoudighe, al gemey

ne, ende minnelijcke aendachtic

heyt, ofte wel dat de ziele, door.

de Goddelijcke gracie gheholpen,

haer ſelven daer in is ſtellende: want:

ſy moet als-dan altydt trachten te

blyven inde ruſte des verſtants, ſon

der andere formen, figuren , ende

particuliere Kenniſſen daer onder te

mengelen, ten waer miſſchien dat

dit ſeer lichtelijck gheſchieden, en

de ſonder groote betrachtinghe ;

maer dit moet geſchieden met eene

ſekere ſoeticheyt der liefde om ſich

meerder tºontſteké. Voorders buy

ten dien tydt moet ſy haer ſelven in

alle hare geeſtelijcke oefeninghen,

ende wercken behelpen met ghe

dachteniſſen, ende met goede me

ditatien, ende dat op die maniere,

door de welcke ſy grootere devotie,

ende profytſal komen te gevoelen,

ende ſy moet ſeer beſonderlijck ge

bruycken de ghedachteniſſe,#
megn!
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meditatien van't leven, lyden,ende

doodt ons Salighmakers 3feſu Chria

ſti, op dat-ſe hare wercken, oefe

ninghen,ende leven magh voeghen,

ende ghelijck-formich maken aen't

leven 3feſu#
Ende dit ſyghenoech gheſeyt om

deſe materie vande boven-natuer

lijcke# des verſtants te

ſluyten, voor ſoo veel aengaet om

het ſelve door die te leyden , ende

te beſtieren , in't Gheloove tot de

Goddelijcke vereeninghe. Ickmey

ne dat ick dieſ-aengaende genoech

ſaem gheſeyt hebbe : want al'et

ghene# aen de ziele ſal ghebeu

ren ten opſicht van't verſtant , ſal

de leeringhe, ende noodtſakelijcke

waerſchouwingen daer toe dienen

de , ghenoeghſaem vinden inde

voor-ghemelde bedeelinghen der

boven - natuerlijcke Begrypinghen.

Ende waert ſaken dat er ſomtyts iet

ſoo verſcheydé ſoude ſchynen voor

te-vallen, dat et niet en ſoude be

# en worden onder eene van die

elinghen (al-hoe-wel dat ick

meyne datter geene Veſtandeniſſe ſal

ghevonden worden, oft ſy ſal kon

men ghebrocht worden tot eene van

die vier manieren der beſondere

Kenniſſen) ſoo kan men nochtans

daer voor eene leeringe, ende waere

ſchouwinghe trecken uyt het ghe

ne dat gheſeyt is van andere, de

welcke eene ghelijckeniſſe hebben

met die vier Kenniſſen. Hier mede

ſullen wy den derden boeck gaen

in-treden, waer in wy met de hulpe

Godtsſullen gaen handelen van d'in

wendighe, ende geeſtelijcke ſuyve

ringhe des wille, te weten van hare

inwendighe affectien ofte ghene

# , welcke wy hier noemé

en Werckelijcken Nacht. Ick bid

deden diſcreten ende voorſichtigen

Leſer dat hy dit met een goetwil

ligh, ende oprecht ſuyver ghemoet

wilt door-leſen : want is't dat'et

ontbreeckt in eenighe leeringhe,

hoe hoogh-verheven ende vol

maeckt die oockſoude moghen we

ſen, ſoo en ſal men daer uyt geen

profyt konnen trecken, noch men

ſal-ſe ſoo niet achten ghelijck'et be

taemt : hoe veel te meer myne lee

ringhe, die ick hier voor-ſtelle, de

welcke ick beleyde in veel ſaken

ſeer onvolmaeckt te weſen.

Eynde vanden Tweeden Boeck,

DER
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grºweggewºver eerst

DE RDEN BOECK

Waeringhehandelt wort vande ſuyveringhe,

ende vanden werckeljcken Nacht derMe

morie , ofte Ghedachteniſſe, ende des

Wille.

De ziele wort oock onderricht hoe ſy haer moet

draghen inde wercken van deſe twee Krachten,

om tot de Goddelijcke vereeninghe te moghen

gheraken.

Inehoudt, ofte Cort Begryp. i

ºp Aer dat wy d'eer

Er 1 ſte kracht derziele,

de welcke hetVer

ſtant is, onderricht

hebben in alle ſyne

-
-

Begrypingen door

EEL d'eerſte Goddelijc

ke deught, de welcke het Gheloove

is, op dat de ziele volghens deſe

Kracht haer met Godt ſoude mo

ghen vereenighen door denmiddel

vande ſuyverheyt des Gheloove: ſoo

reſteert er nu het ſelven te doen in

de twee andere Krachten der ziele,

te weten inde Memorie,ende inden

wille , die inhaereyghen wercken

oock ſuyverende , op dat de ziele

door deſe twee Krachten met Godt

oock vereenicht worde inde Hope,

ende inde volmaeckte Liefde, het

ghene wy in't cort ſullen doen in de

'ſen derden Boeck. Want naer dat

wy ghe-eyndich ende beſloten heb

bé met het ghene 'tVerſtant is aen

gaende, het welck is d'ontfanck

plaetſe van alle de voor-worpſelen,

de welcke paſſeren tot deſe krach

ten (waer door wy een groot deel

des weghs ghedaen hebben tot het

ghene datter noch reſteert te ſeg

ghen) ſoo en is er niet no9dich hier

in't wyt ende breedt te ſpreken van

Z deſe
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deſe Krachten: want ordentlijck

gheſproken, is't dat een geeſtelijck

perſoon 't Verſtandt wel onderricht

in't Gheloove volghens de leeringhe

die hem ghegeven is, ſoo moet hy

oock de twee andere Krachten in 't

welck tot ons voornemen gbenoegh

ſal weſen, het welck wy ſullen kon

nen trecken uyt d'onderſcheyt van

hare voorworpſelen, de welcke zijn

dry-der-hande , te weten Natuer

lijcke ende Boven-natuerlijcke, Ver

voor-by-gaen onderrichten door de beeldelijcke ende Geeſtelijcke, volgens

twee andere deughden, ghemerckt de welcke zijn de Kenniſſen der

dat de werckinge van d'eenehanght Memorieoock dry-der-hande,te we

vande werckinghen van d'andere ten Natuerlijcke , ende Boven-na

Maerom d'orden, ende de manie- tuerlijcke, Verbeeldelijcke, ende Gee

re te houden die wy in onſe leeringe ſtelijcke, waer van wy hier met

hebben voor ghettelt, ende om al

les beter te verſtaen,het gheneghe

ſeyt ſal worden, ſoois er ngorſake

lijck te ſpreken van d'eyghen mate

rie daerwy van gaen handelen. Wy

moeten hier dan gaen handelen van

de wercken van ieder Kracht, ende

Godtshulpe ſullen gaen handelen,

beginnende vande Natuerlijck Ken

miſſen, de welcke# pſelen

aen gaen die meer uytwendich zijn,

ende corts daer naer fullen wy han

delen vande Affectien, ofte Ghene

gentheden des Wille, waer mede

eerſt vooral vande wercken, die de wy deſen derden Boeck vanden gee

Memorie aen-gaen, hier voor-ſtel- ſtelijck ende werkkelijcken Nacht

lende tºonderſcheyt van't ghene,het
-

1 -

HET I.

ſullen eyndighen,ende ſluyten,

CAPITTEL
--

Waer in ghehandelt wort vande natuerlijcke begrypinghen der

Memorie :-ende vande maniere boe men die moet 7delen oft

ontladighen, op dat de ziele macr die kracht met Godt magh

vereenicht worden,

'Is noodtſakelijck dat den Le

- ſer in elcken van deſe Boecken

oogh merck neme op het eynde,

het welck wy hier in voor-gheno

men hebben , anderſints ſoude hy

vele twyffelinghen konnen voor

wendenover het ghene hyſoude le

ſen, ghelijckerwys hy die oock ſou
de konnen hebben over het ghene

wy gheſeyt hebben van't Verſtandt,

ende over het ghene dat wy nu ſullé

gaenſegghen Vande Memorie, ende

vanden Wille. Want bemerckende

hoe dat wy de Krachten 1n haere

werckinghen vernietighen , ſal hy

miſſchien oordeelen, dat wy den

wegh der geeſtelijcke oefeninghen

eerder verdeſtrueren , ofte te niet

doen, als wel dien te bereyden; het

welck voorwaer alſoo ſoude weſen,

waert dat ons voornemen hier niet

anders en ware, als beginnende zie

len t'onderrichten, de welcke haer

ſelven moeten bereyden door den

--- - - ---- --- middel
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middel van die begrypelijcke, ende

bevattelijcke bepeyſinghen , ofte

Meditatien. Maer 'tIs gheheel an
ders, want wy## hier eene lee

ringhe om voorder te gaen inde Be

ſchouwinge tot de Goddelijcke ver

eeninghe, tot welcken eynde alle

die middelen , ende ghevoelijcke

oefeninghen der Krachten moeten

achter-ghelaten worden, ende ſwy

# , op dat Godt uyt ſy ſelven

ude konnen wercken, ende alſoo

de Goddelijcke vereeninghe inde
ziele veroorſaken: ende hierom is

het oorboorlijck dat men # deſe

maniere voorts-gae, om de Krach

ten t'ontwerren, t'ontledighen, en

de van haer natuerlijck# , ende

haere werckinghen te berooven, op

dat ſe alſoo bereyt ſouden worden

om de boven-natuerlijcke inſtortin

ghen ende verlichtingen te moghen

ontfanghen , gemerckt hare natuer

lijcke bequamicheyt een ſooverhe

ven ſake niet genaken en kan; maer

in##yſal'et eerbeletten,

ende verachteren, tenzy dat men

die ganſch daerlaet, ende gemerckt

dat et waer is, ghelijck'etis, dat de

ziele Godt eer moet kennen door

het ghene hy niet en is, als door het

ghene dat hy is, ſoo is het ganſch

noodtſakelijckdat ſy, om tot hem

te moghen gheraken , in geender

manieren met ontfange ofte toe-ſtae,

maer ſy moet alles verloochenen,

het gheneſy uyt hare begrypingen,

*tzy natuerlijcke, 't zy boven-na

tuerlijcke kanbekomen. Om welc

ke reden ſullen wy nu het ſelven

doen met de Memorie, haerleyden

de uyt hare eyghen natuerlijcke pa

len, ende haer verheffende boven

haerſelven (dat is te ſegghen)bo

ven alle beſcheedelijcke Kenniſſe,

ende begrypelijcke beſttinghe tot

de hoogh verheve Hope vanden on

begrypelijcken Godt.

Beginnende dan vande natuerlijc

ke Kenniſſen •ickſegghe dat de na

tuerlijcke Kenniſſen der Memorie

alle die zijn, de welcke ſy kan ma

ken uyt de voorworpſelen vande vyf

lichamelijckeſinnen, de welcke zijn

't gheſicht, 't ghehoor, denreuck,

denſmaeck, en de 'tghevoelen,ende

alle dierghelijcke, de welcke ſy kan.

formeren , ofte maken. Van alle

die Kenniſſen, ende formen moet

ſy ontbloot, ende ontledicht zijn,

ende moet de verbeeldelijcke begry

pinghe der ſelven trachten te wee

ren, ende te verſtooten, inder-voe

## dar-ſe in haer geene in-ghe

ruckte kenniſſe en laten, blyven

de alſoo, voor ſoo veel het geſchie

den kan, ontbloot, al ofter in haer

daer van niet ghepaſſeert en ware,

zijnde in eene vergetentheyt, ende

af ghetrockentheyt van alle ſaken

Nochten kan anders niet gheſchie

den , maer de Memorie moet in alle

formen vernietichtzijn, is't dat-ſe

haer met Godtſoeckt te vereenigen.

# dit en##gheſchie

en , ten zy dat-ſe haer gantſche

lijcke van alle formen,die#
en zijn, ſcheyde, ghehierckt dat

Godt niet en valt onder eenige for

me ofte ghedaente, nock oöckſon

der eenighe# beſchee- .

delijcke kenniſſe, ghelijckwyghe

ſeyt hebben inden###
ſtanti. Endeghemerekt darter nie

mant twee Heeren#ge:

lijckonſen Salighmaker# ##
en kan de Memorie niet vólinaeck

telijck met Godt, endet'ſamen met

die ghedaenten, ende beſcheede

lijcke kenniſſen vereenicht weſen.

Z 2 Ende
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Endeghemerckt dat Godt geene
foodanigheforme, ofte beeldt en

heeft, het welck vande Memorie

kan begrepen worden , hier uyt

volght, dat als wanneer ſy met Godt

vereenicht is tighelijck wy daghe

lijckx ſien door experientief ſoo

blyft ſyghelijckſonder forme, ende

ſonder figure ( d'imaginatie, ofte

verbeeldinghe nu verloren hebben

de] verſlonden in dat opperſte goet,

in d'aldermeeſte vergetentheyt,ſon

der op eenige ſaken te peyſen.Want

deſe Goddelijcke vereeninghe ydelt

haer vande fantaſie, ende ſchynt

haerte ſuyveren van alle formen,

en kenniſſen, ende te verheffen tot

boven natuerlijcke ſaken, haer la

tende inſulck eene vergetentheydt,

dat ſe haer ſelven daer naer groot

hewelt moet aen-doen om eenige

# te konnen herdencken. Ende,

deſe vergetentheyt det Memorie,

ende op ſchorſinghe der verbeel

dinghe is ondertuſſchen ſoodanich,
om dieſwille dat de Memorie met

Godt vereenicht is, datter eenen,

langhen tydt voor-by gaet, ſonder

dat ſy'et beſnerckt, noch weet wat

ſy ghedurende dien tydt ghedaen

heeft : ende ghelijck als-dan-d'In

beeldende kracht op gheſchorſt is,

al-hoe-wel datter als dan aen't lic

haem eenighe pijn aen gedaenwirt,

ſy en ſoude die niet gevoelen, want

ſonder verbeeldinghe en is er geen

# , ende inder waerheydt

aeren is geen. Ende op dat Godt
deſe volmaeckte## kome

te doen , ſoo is'et noodtſakelijck

aende ziele (ghelijck wy gheſeydt

hebben) dat ſe hare Memorie van

alle begrypelijcke kenniſſen, ende

dierghelijcke op-ſchorſinghen af

trecke, Dit ſtaet nochtans te be
-

mercken, dat ſoodanige op ſchorſ

ſingen op die maniere in volmaeck

te perſoonen niet en gheſchieden,

om dieſwille dat-ſe nu devolmaeck

te vereeninghe ghenieten, maer die

op-ſchorſinghen en raken maer de

beginſelen der vereeninghe.

Ghy ſult my miſſchien ſegghen

dat er wel goet is, maer dat daer

uyt volght dat er natuerlijckghe

bruyck, ende den loop der krachten

te niet ghebrocht wort, ende dat

den menſch door de vergetentheyt

van alles,ſalblyvenghelijck een on

redelijck dier, ende dat ergher is,

ſonder redenen, en de ſonder te ge

dencken de noodtſakelijckheden,

ende de natuerlijcke werckinghen:

daer-en boven dat Godt de nature

geenſints en verdeſtrueert , maer,

dat hy die eer volmaeckt; ende uyt,

deſe leeringhe volght noodtſake

lijck hare deſtructie ofte verderfe

nille ºghemerckt dat-ſe vergeet dat

zedelijck is om te doen, en de van

ghelijckenhet ghene dat natuerlijck

is om t'oefenen. Alle deſedinghen

heeft ſy vergeten , als ſy niet en

magh letten op de kenniſſe, ende

formen, die de middelen zijn der

g":#
Waer opantwoord'ick, dat hoe

de Memorie met Godt meerder ver

eenicht wort, hoe ſy de beſcheede
lijcke kenniſſen ooºkmeerder comt

te verlieſen, tot dat ſy die gheheel

engantſch verlieſt, dat iste leggen,

tot dat-ſe die gheheel en gantſch

comt te vergeten, het welck als

dan gheſchiet, als de ziele volco
mentlijckdenſtaetder vereeninghe,

is bekomende Soo dan#

ginſel als dit gheſchiet, is de ziele

in eene groote vergetentheyt der

ſaken, gemerckt dat-ſe de formen,

- ende

»
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ende kenniſſen cock verlieſt, ende

alſoo gaet ſy met eene groote on

achtſaemheyt ende verachtinghe

haers ſelfs nopende d'uytwendich,

niet peyſende op eten oft drincken,

noch oock oft ſy 1et ghedaen, oft

niet ghedaen en heeft, oft ſy ghe

ſien, oft niet gheſien en heeft, oft

van andere iet gheſeyt is, oft niet,

ende dat uyt oorſake dat de Memo

rie in Godt verſlonden is. Maer als

wanneer ſy nu de verkregene ghe

woonte der vereeninghe bekomen

heeft , de welcke is een opperſte

oet, ſoo en heeft ſy deſe vergetent

eden niet meer op deſe maniere in

etghene, het welck de zedelijcke,

ende natuerlijcke reden aen-gaet i

in tegendeelſy heeft eene veel groo

tere volmaecktheyt in wel-voegen

de, ende noodtſakelijcke werck1n

hen, al-hoe-wel dat ſy die oefent

oorden middel der formen ende

kenniſſen der Memorie , de welcke

op eene beſondere maniere van

Godt verweckt zijn : want, gelijck

ickgheſeyt hebbe, bekomen heb

bende de ghewoonte der vereenin

ghe , de welcke nu is eenen boven

natuerlijcken ſtaet, ſoo onbreeckt

de Memorie , ende van ghelijcken

loock de andere Krachten in hunne

natuerlijcke werckingen, ende gaen

uyt hunne natuerlijcke palen, tot

die van Godt, de welcke boven-na

tuerlijck zijn; ende alſoo de Memo

rie zijnde in Godt getransformeert,

ofte overvormt, en zijn in haer gees

ne blyvende ghedaenten, noch ken

miſlenghedruckt, om dieſwille dat

de werckinghen der Memorie, ende

- der reſterende Krachté in dienſtaet

ghelijck Goddelijck zijn, ende uyt

reden dat Godt die nu is beſittende

ghelijck eenen ſouvereynen Heer

door hare overvormentheyt in hem,

ſoo is t hy ſelver, die haer ghebet,

ende op eene Goddelijcke maniere

beroert naer ſijnen Goddelijcken

geelt, ende wille :

ghenen die ſich met Godt vººreenicht :

dien wurt met hem eenen geeſt : ende

hierom de werck nghen der ziele,

gheheel en ganſch vereenicht, zijn

vanden GoddelijckenGeeſt,en dien

volghens Goddeli,uk. -

1 Hier uyt volght oock dat de werc

ken van die zielen ſoodanich zijn ,

hoedanich ſv moeten weſen, ende

ſy zijn wel voegende, ende naer de

leden, maer niet ghelijck die , de

welcke zijn buyten reden : want

den geeſt Godts doet haer weté, het

ghene ſy moeten weten, ende het

# ſy niet en moeten weten, laet

y haer onbekent zijn , ende het

ghene ſy moeten indachtich weſen,

doet hy haer ghedencken, ende laet

haer vergeten, het ghene ſy moeten

vergeten , ende hy doet haer be

minnen, het ghene ſy moeten be

minnen, ende het ghene Godt niet

en is, en doet hy haer niet bemin

nen, ende alſoo fijn ghemeynelijck

de eerſte bewegingen der Krachten

deſer zielen, ghelijck Goddelijcke,

noch ten is niet te verwonderen dat

ſy foodanich zijn, om dieſwille dat

ſe overvormtzijn in een Goddelijck

weſen, oft in een weten dat Godde

lijckis. Ickſal hier eenighe exem

pelen by-brenghen van ſoodanighe

werckinghen der ziele , waer van

't eerſte is. Een ſeker perſoon ſal'

van een ander vraghen, die in de

ſenſtaetis, dat hy hem aen Godt in

ſyne ghebeden ſoude willen bevelé,

eſen perſoon en ſal niet indachtich

zijn van voor hem te bidden door'

Z. 3 eenich

want gheti, ek 1. Criden H. Apoſtel Paulus ſeyut : Den 3, p
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eenich weſen ofte kenniſle, die hem

inde Memorie ghebleven is van het

ghene hy van hem verſocht heeft,

maer is't dat'et noodich is van voor

hem te biddé [ 't welck ſal weſen als

Godt, de gebeden voor dien perſoon

geſtort, ſal willen ontfangen] Godt

ſalſijnen wille beroeren, ende eene

begeerte in gevé om voor dien per

ſoon te bidden, ende is't dat Godt

ſulckghebedt niet en begeert, niet

teghenſtaende dat hy ſich ghewelt

aen-doet om voor ſulcken perſoon

te bidden, hy en ſal niet konné bid

den, noch oock den wille hebben

om te bidden, Jae Godtſal hem on

dertuſſchen den wille gevé om voor

andere perſoonen te bidden, die hy

noeyt ghekent, noch van hun oeyt

iet ghehoort heeft: de reden hier

van is deſe, om dieſwille dat Godt

de krachten van die zielen beſon

derlijck beroert, ghelijckick nu gez

ſeyt hebbe , om die wercken, de

welcke wel-voegende zijn, volgens

ſijnen wille, ende ſyne Goddelijcke

ſchickinghe, ende alſoo hebben de

wercken , ende ghebeden van die

zielen altydt hunne uytwerckinge.

Soodanich waren de wercken en

de ghebeden van d'alder-glorieuſte

Maghet Maria, de welcke van't be

# af tot ſoo hoogh-verheven

aet ghekomen zijnde , en heeft

noeyt eenighe# der ghe

ſchape ſaken in haer ziele gheprint

ghehadt, de welcke haer, oockin't

minſte, van Godtſoude afgetroc

ken hebben, noch ſy en wirt daer

dooroyt beroert,om dieſwille dat

ſealtydt vanden H. Geeſt beroert,

ende beſtiert wirt.

Tweede exempel. Iemandt moet

op eenen gheſetten tyt noodtſake

lijck gaen handelen over ſekere ſa

A

ke, hy en ſal daer op niet peyſen,

noch ghedencken, ####
eenich weſen hebben, maer ſonder

te weten hoe dat'et gheſchiet, ſal

door de voor-ghemelde beroeringe

der Memorie in fijne zieleghe.druckt

worden, wanneer »ende #

moetgheſchieden, ende dat ſonder

eenighe foute oft ghebreck. Ende

den H. Geeſt en geeft hun niet al

leenelijck in deſe ſaken licht, maer

oockin vele andere, de welcke ge

ſchieden, ende ſtaen te gheſchie

den, ende in veel ghevallen, al

hoe-wel dat-ſe af-weſende zijn,

niet wetende hoe ſy ſulckx komen

te achterhalen oft te weten; maer

dit comt hun vande Goddelijcke

Wyſheyt : want om dieſwille dat

de zielen trachten niet te weten,

Roch door hare krachten ietſ te be

grypen het ghene haer ſoude kon

nen beletten, ſoo doen ſy't alles ge

neralijck, ghelijck wygheſeyt heb

ben inde beſchryvinge vandé Bergh

volghens t’ghene den Wyſen-man

ſeght : De wyſheyt, de# ºf eerſt

komſtighe makerſſe van alle dinghen,

hevet mygheleert.

Ghy ſult my miſſchien ſegghen

dat de ziele hare Memorie ſoo niet

oe ſulckx

Sap. 7.

en kanydelen, ende berooven van ,

alle weſen ende fantaſien, op dat-ſe

tot ſulck eenen hoogh verheven

ſtaetſoude moghen gheraken, uyt

oorſake datter twee ſwaricheden

voor vallen,de welcke de menſche

lijcke behendicheyt ende krachten

te boven gaen, de welcke zijn, dat

menmoet verworpen het ghene na

tuerlijckis, ende dat men moet ra

ken, ende ſich vereenighen met het

gheneboven-natuerlinckis, 't welck

oock veel moeyelijcker is. Ende

om de waerheyt teſegghen,'tis on

moghe



des Berghs Carmeli. 191

mcghelijck van ſulex te konnen bee

koinen door de natuerlijcke krach

ten ende behendicheyt alleen. lck

ſegghe dan dat 'et waer is, dat de

ziele van Godt moet verheven wor,

den tot dien boven-natuerlijcken

rſtaet, maer ickſegghe oock, dat de

- ziele haer daer toe moet bereyden,

voor ſoo veel als't haer moghelijck

is, het welck ſy ſeer wel doen kan,

met de hulpe,die Godthaer geeft.

Overſulex als ſy treedt in deſe ver

loocheninghe,ende ontledinghe der

formen ofte ghedaenten , ſooſtelt

Godthaer inde beſittinghe der ver

eeninghe, ende hy werckt ſulckx in

haer lydender wyſe (geliick wy met

Godts gratie inden Lydenden Nacht

der ziele ſullen ſegghen) ende alſoo

als't hem ſal believen, volghens de

maniere van hare gheſtelteniſſe, ſal

hy haer de habitude ofte gave der

völmaeckte vereeninghe gheven.

Voorders de Goddelijcke werckin

- ghen,de welcke de volmaeckte ver

eeningheinde ziele voorts-brenght,

ſoo van weghens 'tVerſtant , als van

weghens de Memorie, ende Wille,

en verhandelen wy niet in deſen

Nacht , ende in deſe werckelijcke

ſuyveringhe : want door die alleen

en wort de Goddelijcke vereeninge

niet volmaeckt, maer wy ſullen

daer van handelen inden Lydenden

Nacht,door welcken middel de ver

-eeninghe der ziele met Godt ghe

ſchiedt, -

In deſe ſuyveringhe der Memorie,

geveick maer alleenlijck den noota

ſakelijcken middel om haer ſelven

(voor ſoo veel als ſy van haren twe

# vermagh) werckelijcker wy
e te ſtellen in deſen Nacht , ende

ſuyveringhe ; ſoodanighen middel

is deſen, te weten dat een geeſte

lijck perſoon deſe wysheydt en

de voorſichticheyt ghemevnelijck

moet hebben, dat## kenniſſe

van eenighe ſaken, die hy ſal gle

ſien » ghehoort, gheroken , ghe

ſinaeckt, ofte gheraeckt hebben in

de Memorie, ghelijkk in eene ont

fanghbaer, ofte ſchat-plaetſe one

fanghe,ende beware, noch en magh

ſich daer mede oock niet onderhou

den, maer hy moet die laten voor

by-gaen, ende blyven in eene hev

lighe vergetentheyt, ſonder eenich

roogh: merckdaer op te nemen, ten

waer miſſchien datet noodich,ende

-dienſtich waer tot eene goede,ende

- Godtvruchtighe meditatie. Ende

deſe ſorghvuldicheyt van alle ken

niſſen, ende figuren te laten ende te

vergeten, en moet noyt verſtaen

worden van Chriſtus ende van ſyne

H. Menſcheydt : want al-hoe-wel

dat de ziele ſomtydt, gheſtelt zijn

de in eene alderhooghſte beſchot

winghe, ende in een eenvoudich

aenſchouwen der Godtheydt , de

ſe alder-heylighſte Menſcheydt

- Chriſti niet en komt te gedencken,

om dieſwille dat Godt haren geeſt

met fijn eyghen handt verheven

heeft, ghelijek in die confuſe , en

de ſeer boven-natuerlijcke kenniſſe,

nochtans men moet die in geender

maniere alwillens, ende met voor

dacht vergeten, gemerckt dat haer

aenſchouwen, ende de minnelijcke

meditatie der ſelve Menſcheydt,

grootelijckx ſal helpen om te beko

men al het ghene dat goet is, ende

om door dien middel lichtelijcker

te komen tot d'alderhooghſte ver

eeninghe. 't Is waer, dat al-hoe wel

men alle andere ſienlijcke ende lic

hamelijcke ſaken moet vergeten ,

om dieſwille dat-ſe de vereeninghe

- - - -- - - - - - - - beletten,
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beletten; nochtans en moet dien ,

die om onſe ſalicheyt Menſch ghe

worden is, onder dit ghetal niet ge

rekent worden, die de Waerheyt,

de deurre , den wegh, ende den

Leyts man is tot alle goet. --

Deſe waerheyt vaſt-gheſtelt zijn

de, men moet in alle andere ſaken

eene gheheele afgheſcheydentheyt

ende vergetentheyt trachten te be

komen, inder-voeghen, dat men al

doen moet dat mogelijck is, op dat

ter geene kenniſſe, ofte figure der

# ſaken inde Memorie en

lyve, al oft-ſeinde werelt niet en

waren, latende de Memorie vrysen

de veerdich voor Godt , ende ghe

lijck verloren in eene heylighe ver

:getentheyt. Ende is't by-aldien dat

ier wederom eenighe twyffelach

ticheden op-ryſen, de welcke men

hier boven heeft voor-gheſtelt no

pende 't verſtandt, te weten, dat
men niet en doet, ende dat men niet

anders en doet als tydt te verlieſen,
ende dat men ſich berooft vande

geeſtelijcke goederen, de welcke de

ziele kan ontfanghen door den mid

del der Memorie;ickſegghe dat men

alreets ghenoech gheſeyt heeft om

te voldoen aen die twyfelachtiche

den, ende dat men die aldaer ghe

nochſamelijck beantwoordt heeft;

overſulcx en is'et niet noodich dat

men ons hier mede langher onder

houde. Men moet maer alleenelijck

aenmercken , dat al-hoe-wel men

voor eenighen tydt niet en gevoelt,

ofte gewaer en wort het profyt van

deſe op-ſchorſinghe der kenniſſen

ende ghedaenten, ſco en moet de

geeſtelijcke ziele haer daerom niet

uellen ofte omtruſten, ende in de

ſe oefeninghe ontbreken : want

Godt en ſal niet laten van op ſijnen

tydt de ziele ter hulpe te komen, de

welcke om ſulck een groot goet te

moghen bekomen ,#
veel moet lyden, ende verdraghen

met verduldicheyt, ende met hope

Ende al-hoe-wel dat et waeris,

datter nauwelijckx eene ziele ghe

vonden wort, de welcke in alle ſa

ken,ende t'allen tyden van Godt be

roert wort, die ſulck eene gedurige

vereeninghe is ghenietende, dat ha

rekrachten altydt op eene Godde

lijcke maniere beroert worden; ſoo

is't nochtans datter zielen ghevon

den worden, de welcke ſeer ghe

meynelijck van Godt in hare were

kinghen beroert worden, ende ſy

en zijn't niet, die haer ſelvenberoe

ren volghens den ſin, inden wele

ken H. Paulus is ſprekende, die

ſeght, Dat de kinderen Godts (te we

te die de welcke in hem overvormt,

ende met hem vereenicht zijn.)

door den geeſt Godt: ghedreven wor

den, dat is te ſegghen, dat-ſe be
roert worden in hunne krachten

om Goddelijcke wercken te doen :

noch ten is geen wonder dat de

werckinghen Goddelijckzijn, ghe
merckt# de vereeninghe der zie

leoock Goddelijckis. k

- ##

##

- HET

Rom.8,
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HET II. CAP ITTE LE

Waer in voor-gheſtelt worden dry ſoorten van ſchadelijckheden,

de welcke de ziele ontfanght om dat-ſe inde duyſterniſſen niet

en blyft nopende de kenniſſen ende redeneringhen der Memo

rie. d'Eerſte ſchaede wort hier voor-ghoſtelt.

D Eziele is aen dry ſchadelijck

heden, ende onghevallen on

derworpen, is't dat ſy de natuerlijc

ke kenniſſen der Memorie noch wilt

ghebruycken om tot Godt te gaen :

twee van die worden ghenoemtpo

ſitive, ofte ſtaende ſchaeden, ende

d'andere wort ghenoemt privative,

ofte beroovelijcke ſchade. d'Eerſte

is van weghen der wereltſche ſaken:

de tweede van weghen des duyvels,

ende de derde, de welcke gheſeyt

is te weſen eene beroovelijcke ſcha

de, en is niet anders, als een be

letſel, het welck deſe kenniſſen ſtel

len , ende by-brenghen aende ghe

ne, die tot de# VCICC

ninghe trachten te komen.

d'Eerſte ſchade, de welcke is van

weghen der wereltſche ſaken, is on

derworpen te zijn aen vele ſoorten

der ſchadelijckheden,door den mid

del der kenniſſen, ende redenerin

ghen, ghelijckerwysaende valſch

heden, onvolmaecktheden , gene

gentheden, oordeelen, tyt-verlies,

ende aen veel andere dinghen, de

welcke vele onſuyverheden inde

ziele veroorſaken. Dat ſy noodtſa

kelijck moet vallen in vele valſche

den, gevende plaetſe aende kenniſ

ſen , ende redeneringhen , dat is

claer ende openbaer : want het ge

ne menichmael waerachtich is, dat

ſal haer valſch ſchyné te weſen,ende

dat ſeker is, twyffelachtich, ende ter

contrarie dat twyffelachtich is, ſal

ſeker ſchyné te weſen,en ſoovoorts,

ſoo dat men nauwelijckx eenighe

waerheyt grondelijck ſal onderken

nen, van alle welcke onghevallen

men ontſlagen ſal zijn, is't dat men

de Memorie inde duyſterniſſe ſal ge

ſtelt hebbé,ten opſicht van alle ſoor

ten van kenniſſé, ende bepeyſingen.

De Memorie vindt in alle gheval

len onvolmaecktheden, in't ghene

# , gheſien, gheroken,en

e gheſmaeckt heeft, in welcke ſa

ken haer eenighe affectie ofte ghe

negentheyt moet by-blyven, nu van

droefheyt , nu van vreeſe , nu van

haet, nu van ydele hope , nu van

ydele vreught, ende van ydele glo

rie : welcke ghenegentheden voor

't minſten onvolmaecktheden zijn,

ende ondertuſſchen opentlijcke da

ghelijckſche ſonden, het welck al

te mael de volmaeckte ſuyverheyt ,

ende d'alder-eenvoudichſte veree

ninghe met Godt comt te beletten,

Dat oook de ghenegentheden uyt

de kenniſſen voorts komen , dat

blijckt claerlijck, ghemerckt dat ſy

naturelijck hunnen oorſpronck ne

men uyt die voor ghemelde kenniſ

ſen, ende diſcourſſen, ofte redene

ringhen, ende die maer alleenelijk

A a LC
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te willen hebben, kan het aes der

ghenegentheden zijn. Het blyckt

öock claerlijck dat ſe oock veel aene

ſtooten van d'oordeelen ſal onder

ſtaen, ghemerekt dat- ſe niet en ſal

konnen ontgaen, oft ſy ſal met hare

Memorie komen te ſtrunckelen in't

oet, ende In't quaet van een an

er , in welck gheval, ſal het quaet

haer goet ſchynen te weſen , ende

het goet quaet; ende ick meyne dat

niemant alle deſe ſchadelijckheden

ſal konnen ontvluchten, ten ſy dat

hy ſyne Memorie kome te verblina

den, ende te verduyſteren ten op

ſicht van alle ſaken.

Ende is't dat ghy my ſeght, dat

den menſch alle die dinghen wel ſal

konnen overwinnen, als ſy hem te

vooren ſullen komen : ick andt

woorde dat er onmoghelijck is, is't

dat hy die kenniſſé grootelijcx comt

t'achten, want onder die kenniſſen

ſullé haer duyſent ſotternyé in-drin

hen,ende eenighe van die zijn ſoo,

ubtyl, ende delicaet,dat ſy de ziele

met iet van't hun komen te beſmeu

ren, ſonder dat ſy'et comt te be

mercken, ghelijckerwys het peck ,

het welck blyft hanghen aen't ghe

ne dat'et raeckt. 1ck antwoorde

daer-en-boven, dat men alles beter

met eenen keer alleen ſal overwin

nen , de Memorie in alles verlooc

henende, ende vernietigende,

Ghy ſult my miſſchien wederom

ſegghen,dat de ziele haer ſelven van

vele goede gepeyſen , ende bemerc

kinghen, die Godt aen-gaen, ſal be

rooven, die haer grootelijcx dien

ſtich zijn om de Goddelijckegratie,

ende jonſten te bekomen. Waer op

ick antwoorde ende ſegghe,dat men

niet en moet laten, het# ſuy

verlijck van Godt is, ende het ghe

ne dat behulpich ſal weſen, ende de

ſe duyſtere confuſe, al ghemeyne 3

ſuyvere, ende eenvoudighe kenniſ

ſe ſal vervoorderen, maer men moet

alleenelijck laten het ghene de ziele

ſoude konnen onderhouden met

beelden, ghedaenten, figuren,ofte

met gelijckeniſſen van een1ch ſchep

ſel. Ende ſprekende van deſe werc

kelijcke ſuyveringhe der Memorie,

op dat Godt ſyne jonſten geve, ſoo

ſegh ick dat de ſuyverheyt der ziele

hier toe ſeer dienſtich is, de welcke

daer in beſtaet, dat men ſich niet en

magh hechten oft kleven door ee

nighe liefde aende ſchepſelen, noch

aen eenighe verganckelijcke ſaken,

noch aen eenighe ſtercke , ende

krachtighe bemerckinghe der ſelve,

vande welcke,naer mijn goet dunc

ken, niet dan te vele ſullen komen

aen-te-kleven om d'onvolmaeckt

heyt, de welcke de Krachten van

hun ſelven hebben in hunne werc

kinghen. Hierom ſal het gheraedt

ſamer weſen de maniere te leeren

om de Krachten te ſtellen in ſtilſwy

# ende ruſte, op dat Godt

preke, want gelijck wy geſeyt heb

ben, om deſenſtaet te moghen be

komen, ſoo moeten de natuerlijcke

werckinghen ontbreken, het welck
als-dan gheſchiet, als de ziele (ge- Oſee 2,

lijck den Profeet ſeyt) naer haere 2, 14

krachten komt in d'eenicheyt, ende

dat Godt tot haer herte ſpreeckt.

Is't dat ghy my wederom comt

op-te-worpen, ende te ſegghen,dat

de ziele niet met allen goets en ſal

hebben , ten zy dat hare Memorie

bemercke , ende haer ſelven tot

Godt beſtiere, ende dat-ſe vele ver

ſtroeytheden ende verflauwinghen

ſal komen te lyden : ick antwoorde

u, ende ſegghe dat'et onmoghelijck

15 »
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Cant. 4.

is, datter in haer eenich quaet, oft

verſtroeytheyt, oft onbehoorlijck

heyt, oft ghebreck plaetsſal konné

grypen » is't dat-ſe haer comt afste

trecken van alle ſaken ſoo van't te

ghenwoordich , als van't toe-ko

mende leven, want daer en is geen

plaetſe, ofte toe-ganck door den

welcken deſe ghebreken konnen in

komen, de welcke altydt in=ſlibbe

ren door d'uyt-loopinghe der Me

M30/16,

Dit ſoude wel konnen geſchieden

waert dat wy, de poorte gheſloten

hebbende aende bemerckinghen,

ende bepeyſinghen der hemelſche

ſaken ,# uamen te openen aen

d'aertſche ſaken. Maer wy ſluyten

, die hier aen alle dinghen,die de ver

eeninghe konnen beletten, ofte ee

nighe verſtroeytheyt by-brenghen »

, makende dat de Memorie ſtil , ende

ſtom blyve, ende dat et gehoor des

geeſt alleen aendachtich zy in ſtil

ſwygentheyt , ſegghende met den

Reg. 1. Profeet : Spreeck: Heere want uwen

dienaer die hoort. Niet ſoodanige ga

ven verciert, wilde den Bruydegom

ſyne Bruydt hebben in't boeck der

Sanghen, ſeggende : Myne Suſter,

myne Bruydt is eenen beſloten hof, een

eſegelde fonteyne, te weten, aen

# f die in haer konnen ko

men. Dat dan den hof der ziele ge

ſloten blyve, ſonder ſorghe, oft py

ne : want den ghenen die lichame

lijck tot ſyne Diſcipelen is in ghe

gaen, de deuren gheſloten zijnde ,

ende die hun den peys ghegeven

heeft, ſonder dat ſy wiſten , ofte

peyſden dat ſulckx konde gheſchiea

den, ſal oock geeſtelijcker wyſe in

de ziele komen, ſonder dat ſy weet

de maniere, ende ſonder hare me

de-werckinghe, houdende de poor

ten der Krachten , der Memorie,des

Verſtants, ende des Wille gheſloten,

aen alle begrypinghen , ende Godt

ſal die met vrede vervullen, Doende

over haer loopen [ghelijck den Pro

feet ſeght] eenen vloet des vrede,ende

alſoo ſal hy haer verloſſen van alle

vreeſe, quaet vermoeden, beroer

ten, ende duyſterniſſen, de welcke

haer deden vreeſen dat-ſe verloren

was, oft miſſchien inden wegh der

dolinghe wandelde. Dat-ſe haer

hier-en-tuſſchen oock neerſtelijck

tot het ghebedt begeve , ende in

d'onblootentheyt , ende ontledin

# van alle ſaken verwachte, want

aer goet en ſal niet vertoeven.

HET III. CAP IT TE L. !

Waer in ghehandelt wort vande tweede ſchade, de welcke de ziele

kan over-komen van weghens den duyvel, door de natuerlijcke

begrypinghen der Memorie.

D
E tweede poſitive ofte ſtaende

ſchaede, de welcke de ziele.

kan lyden door den middel van de "

kenniſſen der Memorie, is van we

- - k

hens den duyvel,den welcken door

# Iniddel een ſeer groot vermo

ghen ghebruyckt inde ziele : want

y kan eenighe ghedaen,en ofte for
Aa 2 InCIA

Iſa.4 8
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men vermeerderen, ende by-voe

ghen, ende daer door de ziele be

eerich maken, ende neyghen tot

##eyt, giericheyt, nydic

heyt, gramſchap & 5. Hy kan oock

eenen onrechtveerdighen haet ver

wecken, ydele liefde, ende op ve

le andere manieren bedrieghen.

Daer-en-boven heeft hy oock eene

# van eenighe ſaken ſoo

rachtelijck te printen inde Fantaſie

ofte In-beeldende kracht, dat val

ſchedinghen waerachtich ſchynen

te zijn, ende die waerachtich zijn

valſche ſchynen te weſen. Eynde

lijck alle de meeſte bedriegeryen,

ende ſchadelijckheden,die den duy

vel inde ziele veroorſaeckt, komen

door de kenniſſen, ende ghedaenten

der Memorie. Ende waert by-aldien

dat de ziele haer ſelven in alle die

quame te verduyſteren , ende in

haerder vergetentheyt haer ſelven

vernietighden, ſy ſoude de poorte,

ofte den toe-ganckaende ſchade des

duyvels gheheel en ganſch ſluyten,

ende ſoude haer ſelven van alle deſe

ſaken verloſſen , het welck voor

waer een groot goet ſoude weſen.

Want den duyvel en vermagh niet

teghen de ziele, ten zy door den

middel vande werckingé der krach

ten, namentlijck door den middel

der formen, ende ghedaenten, want

van die hanghen by-naer alle de

werckinghen van d'andere krach

ten. Waer uyt volght, dat waer het

ſaken de Memorie haer ſelven in die

vernietichde, den duyvel en ſoude

niet met allen vermoghen: want hy

en ſoude niet vinden, waer mede hy

de ziele ſoude konnen aen locken,

ende is't dat hy niet en vint, ſoo en

vermagh hy oock niet.

Ick wilde wel dat de geeſtelijcke

perſoonen eens claerlijck bemerck

ten wat hinder dat de duyvels doen

aende zielen door de Memorie , als

ſy hun daer van willen dienen : hoe

veel droefheden, ende quellinghen,

hoe veel ydele vreughden dat ſy in

hun verwecken, ſoo in ſaken , die

ſe van Godt peyſen, als oock in ver

ganckelijcke ſaken : hoe veel onſuy

verhedê dat ſy ook kinden geeſt ge

wortelt laten, dien ſeer grootelijcx

vervremdende, ende af-treckende

van d'opperſte innicheyt , ende in

# , de welcke hier in

eſtaet, van geheel de ziele volgens

hare krachten te ſtellen in het ee

nich onbegrypelijck goet, ende haer

van alle begrypelijcke dingen af-te

trecken. Welcke ſake (al-hoe- wel

datter ſulck een groot goet uyt de

ontblootinghe niet en volghden,ge

lijckerwys is van ſy ſelven gheheel

en ganſch in Godt te ſtellen) is voor

waer een ſeer groot goet , alleene

lijck om dat-ſe oorſaeck is dat men

ſich verloſt van vele pynen, quellin

hen, ende droefheden, behalven

'onvolmaecktheden, ende ſondé,

die men op deſe maniere comt te

ontvluchten,

##

#
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HET Iv. CAPITTEL.

Waer in ghehandelt wort van de derde ſchade, de xelcke inde

ziele komt door de beſcherdelijcke ende natuerlycke Kenniſſen

der Memorie.

E derde ſchade, die de ziele

comt t'ontfanghen door den

middel vande natuerlijcke begry

pinghen der Memorie, is eene be

roovelijcke ſchade : want die be

rypinghen konnen haer het zede

# goet beletten, ende van't gee

ſtelijck berooven. Ende om voor't

eerſte te betoonen, hoe die begry

pinghen het zedelijck goet beletten,

ſoo moet men weten, dat et zede

lijck goet der ziele beſtaet inde paſ

ſien, ofte beroeringhen des herten

te bedwinghen , ende inde onghe

regelde ghenegentheden te temmé,

waer uyt volght inde ziele vreedt

faemheydt, peys, ende ruſte, het

elck'tzedelijck goetaen-gaet. De

ziele en kan deſen toom niet houdé

# het moet zijn, tenzy dat

e comt te vergeten, ende van haer

die ſaken te worpen, uyt de welcke

d'affectien oft genegenthedé voorts

komen : want daer en komen noyt

eenighe beroerten inde ziele, ten

zy uyt de# hen der Memo

rie : want als alle ſaken in eene ver

getentheyt gheſtelt zijn, ſoo en is er

niet dat den vrede kan verſtooren,

noch de ghenegentheden beroeren,

# het gemeyn ſpreeck-woort

eydt, Het ghene d'ooghe niet en fiet,

dat en wenſcht het herte niet.

Wy hebben hier van alle daghen

d'experientie : want wy ſien , dat

ſoo wanneer de ziele op eenighe ſa-,

ken is peyſende, ſoo wort ſy altyde
beroert, ende beweeght , lutteloft

veel , volghens dat ſe die ſake is

aen-vattende, ende is't ſaken dat de

ſake die ſy peyſt, ſwaer ende moye

lijck is , ſooſal ſy daer eene droef

heyt, ofte haet uyt-trecken; maer

is't dat-ſeaengenaem ende vreugh

dich is, ſoo ſal-ſe daer uyt eene bly

ſchap ende begeerte trecken : waer

uyt moet daer naer noodtſakelijck

eene beroerte voorts-komen met

veranderinghe van deſe begrypinge,

ende alſoo ſal ſy nu blyde zijn, nu

droefgeeſtich, nu ſal ſe door eenen

haet, nu door liefde ontſteken wor

den, ende ſy en ſal noeyt inde ſelve

gheſtelteniſſe konnen vol-herden

l de welcke nochtans d'uytwerckin

# is vande morale, ofte zedelijc

e vreedtſaemheyt ] ten zy dat ſe

alle ſaken tracht te vergeten. Het

blyckt dan claerlijck dat die kenniſ

ſen het goet vande zedelijcke deugh

den inde ziele grootelijcx beletten. ,

'tIs oock lichtelijck om te betoo

nen uyt het ghene gheſeyt is, dat de

belemmerde Memorie het geeſte

lijck goet belet : want de ziële die

beroert is, ende die geen fondeer

ſel en heeft van't zedelijck goet , en

is in ſulcke gheſtelteniſſe niet be

quaem om't geeſtelijck goet te ghe

nieten , het welck in geene ziele

gheſtort en wort, ten zy die ghe

maticht, ende gevredicht is. Daer

Aa 3 en
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en-boven is't het ſaken dat de ziele

de begrypinghen der Memorie groo

telijcx comt te achten , ghemerckt

dat-ſe niet en kan aendachtich zijn,

ten zy aen eene ſake, is't dat-ſe haer

ſelven beſich houdt met begrypelijc

ke dinghen (ghelijckerwys zijn de

kenniſſen der Memorie) ſoo is'et one

moghelijck dat ſy vryende veerdich

kan weſen voor dat onbegrypelijck

oet, het welck Godt is. Want (ge

ijcker gheſeyt is) de ziele die naer

Godt ſoeckt te gaen , moet eerder

gaen van niet te willen begrypen,

als iet te willen begrypen, ende het

ghene dat veranderlijck, ende be

grypelijck is, moet ſy veranderen

voor't onveranderlijck, ende onbe

grypelijck goet.

HET V. CAPITTEL.

Vande profyten die de zielecomt t'ontfanghen in de vergetentheyt,

ende ontblootenheyt van alle ghepeyſen ende kenniſſen, de

welcke ſy natuerlijcker wyſe kan hebben rakende de Memorie.

U Yt de voorghemelde ſcha

delijckheden, de welcke [ge

lijck wy gheſeyt hebben ] de ziele

konnen over-komen door de begry

pinghen der Memorie , konnen wy

oock beſluyten de profyté, de welc

ke aen die contrarie zijn, die ſy uyt

haerder vergetentheyt , ende ont

blootentheyt kan bekomen: want,

helijck de Naturaliſten leeren, de

# leeringhe, de welcke is dien

ſtich aen eene contrarie ſake,is oock

dienſtich aen d'andere. Want ten

eerſten ſy geniet de vreedtſaemheyt

ende ruſte desgeeſt, ghemerckt hae

re beroerte, ende ontſtelteniſſe is

ontbrekende, de welcke uyt de ghe

peyſen, ende kenniſſen der Memorie

voorts komen , ende vervolghens

is ſy de ſuyverheyt der conſcientie,

ende der ziele ghenietende, 'twelck

een veel groot er goet is, waer door

ſy eene groote bereydinghe is ver

wervende, om de menſchelijcke,

ende Goddelijcke wysheyt, ende de

deughden te bekomen.

Ten tweeden, ſy wort bevryt van

vele duyvelſche in-gevinghen,quel

linghen , ende beroeringhen , de

welcke hy inde ziele is dringende

door den middel der gepeyſen, ende

der kenniſſen, het welck haer voor't

minſten in vele onſuyverheden doet

vallen, ende ghelijck wy gheſeyt

hebben, in ſonden, volghens het

# van David : Sy hebbenghe

dacht, ende ſy hebben onrechtveerdic

## en. Overſulcx ſich in ſy

ne ghedachten vernietigende , en

heeft den duyvel niet waer mede hy

den geeſt ſoude konnen aen-treffen,

ofte bevechten.

Ten derden, de ziele wort door

deſe vergetentheyt , ende af ghe

ſcheydentheyt van alleſaken bereyt

om vanden H. Geeſt beweeght , en

de onderricht te worden, Den welcz

ken ( gelijck den Wyſen man ſeght]

fyſelven vandeghedachten ſal aftrec

ken, die ſonder verſtant zijn. Maer al

Pſ: 72.

Sap. 1,
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Pſ. 38.

7.

waert ſchoon dat de ziele daer uyt

een ander profyt en quame te trec

en, als bevryt te moghen weſen

van alle pynen ende beroerten, van2

de welcke ſy verloſt wort door deſe

vergetentheyt , ende ontblootent

heyt der Memorie , 't ſoude voor

waer voor haer een groot goet, en

de merckelijck ghewin zijn , ghe

merckt dat de pynen, ende beroer

ten, de welcke uyt die ſaken , ende

contrarie gevallen inde ziele voorts

koinen, in geender manieren dien

ſtich zijn tot eenich goet vande ſelve

ghevallen , ja integhendeel ſy doen

gemeynelijck groot achterdeel, niet

alleenelijckaen die ghevallen, maer

oockaende ziele ſelver. Om welcke

reden heeft David gheſeydt : dat

den menſch voor-by gaet ghelijck een

beelt, ende dat hy oock te vergeefs be

roert wort : want 't is claer dat het

altydt ydelheyt is ſich te beroeren,

ghemerckt dat dit noyt eenich pro

fyt by-en brenght. Overſulckx al

waert ſchoon dat de gheheele we

relt quame te vallen, ende dat alles

averechts keerden , 't is ydelheydt

ſich te beroeren , ghemerckt men

daer door meerder ſchade komt te

lyden, als wel eenich baet daer uyt

te trecken, maer alles te verdraghé

met een effen, vreedtſamich, ende

gheruſt ghemoedt, ſulcx en brenght

niet alleenelijck aende ziele een

groot goet ende profyts maer oock

men kan inden ſelven teghenſpoet

een beter oordeel ſtrycké, en daer in

eene remedieſtellen die bequaem is.

Hierom Salomon kennende hier

van ſeer wel de ſchade, ende 't pro

fyt, heeft gheſeyt :

de te zijn , ende wel doen in Jijn leven.

Waer door hy te verſtaen geeft, dat

men in alle onghevallen, hoe groot

die oock ſouden moghen weſen, ons

ſelven eerder moeten verheughen,

als wel beroeren, uyt vreeſe van dat

groot goet te verlieſen, het welck

is, de gheraſticheyt desghemoedts,

ende den vrede in allen voorſpoet,

ende teghenſpoet , alles ghelijcke

lijck vande handt Godts ontfangen

de : welcke vreedtſaemheydt des

herten de zielenoyt en ſoude komen

te verlieſen, waert dat ſy niet alleea

nelijck de kenniſſen en quame te

vergeten, ende de ghedachten daer.

te laten, maer oock dat ſy haer ſel

ven in alle ghevallen quame te we

derhouden, ende af-trecken van te

hooren, te ſien, ende van alle con-,

verſatië voor ſoo veel als 't haer mo

ghelijck ſoude weſen : ghennerckt.

onſe nature ſoo cattyvich, ende ſlib

berachtich is , dat al-hoe-wel ſy

noch ſoo grootelijcx gheoefent is »

nauwelijckx en ſal ſe konnen ont

vlieden van met haer Memorie te

ſtronckelen in ſaken, die haren geeſt

ſullen beroeren, den welcken was

in ruſte en vrede, ende in vergetente

heyt van alle ſaken. Hierom heeft Threns

3. 29eJeremias gheſeydt : Met eene ghe

- denckeniſſe ſal sck ghedencken , ende

myne zicle Jal in my verdwynen.

HEr

Ick hebbe ghe- Eccl. 3:

kent, datter niet beter, en is, dan bij- 12.
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HET VI. CAPITTE L.

Waer in ghehandelt wort vande tweede ſoorte der Begrypinghen

der Memorie, te weten vande verbeeldelijcke, ende boven

ven-natuerlijcke Kenniſſen.

L-hoe-wel dat wy in d'eerſte

ſoorte der naturelijcke Begry

pinghen eene ghenoeghſame leerin

he ghegeven hebben voor de Ver

eeldelijcke, de welcke oock zijn

naturelijcke, ſoo was het nochtans

oorboorlijck, dit onderſcheyt te ge

ven, om andere ghedaenten , ende

kenniſſen , welcke de Memorie in

haer is bewarende, de welcke zijn

van boven-naturelijcke ſaken, ghe

lijckerwys zijn Viſioenen, Veropenbaa

ringhen, Aen-ſpraken, ende Geeſte

lijcke Ghevoelinghen, de welcke bo

ven-naturelijcker wyſegheſchieden;

van welcke ſaken, als ſy eens door

de zieleghepaſſeert zijn, blyven ge

woonelijck inde Memorie ofteFanta

ſie ſeer levende , ende krachtelijck

in-ghedruckte beelden, ghedaenten

ofte figuren. Voor welcke ſake is

het oock noodich eenige waerſchou

winghen ofte advyſen te geven, op

dat de Memorie haer ſelven met die

niet en belemmere ende verwerre,

ende dien-volghens geen beletſel en

zijn om de Goddelijcke vereeninge

te bekomen in eene pure, ende vol

maeckte Hope. Ick ſegghe dan dat

de ziele, om ſulck een goet te be

komen,noyt eenich oogh-merck en

magh nemen op clare,ende beſchee

delijcke ſaken, de welcke door haer

boven-naturelijcker wyſe ghepaſ

ſeert zijn, om in haer ſelven de ken

- -

niſſen , ghedaenten , ende figuren

van die ſaken te bewaren. Want wy

moeten ons altydt voor-ſtellen, ofte

ſupponeren, dat de ziele, hoe dat

ſe met meerdere drift eenige natu

relijcke , ofte boven-naturelijcke,

beſcheedelijcke, ende clare begry

pingen is aen-vattende, hoe dat ſe

mindere bereydinghe, ende bequa

micheyt in haer ſelven is hebbende,

om te gaen in dien af-gront des Ge

loofs, waer in alle de reſte wort ver

ſlonden. Want [ghelijck wy te ver

ſtaen ghegeven hebben ] geene ghe

daenten , ofte boven-naturelijcke

kenniſſen, die inde Memorie konnen

vallen, zijn Godt, ende en hebben

met hem oock geene ghelijckmatic

heyt ofte proportie, noch en konné

oock den naeſten middel der Ver

eeninghe zijn; endeghelijck dezie

le, om tot Godt te gaen, moet van

alles ontbloot , ende ontledicht zijn

dat Godt niet en is; ſoo moet oock

de Memorie haer ſelvé ontlaſten van

alle ghedaenten, ende kenniſſen om

'haer ſelven met Godt te vereeni

# , op de maniere van eene ver

ole, ende volmaeckte Hope : want

alle beſittinghe is contrarie aen de

Hope, de welckeghelijck den Hey

lighen Apoſtel Paulus ſeyt : Is van

ſaken, die men niet en beſit. Maer het Hebr.

Gheloove is eene vaſticheyt der dinghen 11. 1.

die te hopen zijn, een ſeker bewys der

dighenn
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dinghen die niet gheſien en worden.

Waer uyt volght, dat hoe de Memo

rie haer ſelven meerder berooft van

eenighe beſittinghe , hoe ſy oock

meerder van de Hope is hebbende,

ende hoe ſy meerder Hope bekomen

heeft, hoe ſy oock meer deelachtich

is van deſe vereeninghe met Godt.

Maer voor ſoo veel als Godt aen

aet, hoe de ziele meerder is Hopen

, hoe ſy meerder verwerft , ende

als-dan is ſy meer Hopende, als wan

neer [ghelijck ickgheſeyt hebbe]

ſy haërſelven meerder is ontbloo

tende van alle beſittinghe, maer als

ſy haer ſelven volkomentlijck van

alle beſittinghe ſal berooft hebben,

dan ſal-ſe Godt oock ſoo volmaeck

telijck komen te beſitten , ghelijck

men hem in dit leven inde Godde

lijcke, vereeninghe kan beſitten.

Maer daer worden vele zielen ghe

vonden, de welcke haer ſelven niet

en willen berooven vanden ſmaeck,

ende ſoeticheyt der Memorie inde

kenniſſen, ende hierom en komen.

ſy niet te gheraken tot die opperſte

beſittinghe » ende volcomen ſoetic

heyt : Want den ghenen die niet en

verloochent al het ghene hy it beſitten

de , en kan den Diſcipel van Jeſus

Chriſtus niet weſen.

;

HET VII. CAPITTEL.

Vande ſchadelijckheden, de welcke de Kenniſſen der boven-nata

relijcke ſaken konnen doen aende ziele, is't dat ſy daer op is

oogh-merck nemende, Het ghetal der ſelve wort voor-ghe ſtelt,

ende hier wort van d'eerſte ſchadelijckheyt ghehandelt. "

D Eziele is aen vyf ſoorten van

ſchadelijckheden onderwor

pen, is't das-ſe haer# , ende

oogh-merck neemt op die kenniſſen

ende ghedaenten der ſaken,de welc

ke haer boven-natuerlijcker wyſe

in-gheprint worden. d'Eerſte is, dat

fy haer ſelven dickwils comt te be

w

meerderen deel een kleyn en leegh

ghevoelen vanGodtdoen hebben.

Voor ſoo veel als aen-gaet d'eer

ſte ſoorte van ſchadelijckheden , dat

blijckt claerlijck : want is't dat de

ziele oogh-merck is nentende op de

voorſeyde kenniſſen, ende gedaen

ten, ſooſal ſy in haer oordeel dick

wils bedroghen zijn. Want ghe

Lue...

I4 33

rieghen , nemende d'een voor

d'ander. De tweede , dateſe inde

naeſt-geleghen occaſie is van te val

len in eenighe vermetentheyt, ende

ydelheyt. De derde is, dat den duy

vel een groot vermoghen, ende ge

legentheyt heeft van haer te bedrie

ghen door den middel van die be

grypinghen. De vierde is, dat-ſe de

vereeninge met Godt inde Hope be

letten. De Vyfde is, dat-ie ten

merckt dat niemandt de ſaken vol- -

komenrlijck kan weten, de welcke

naturelijcker wyſe in ſyne imagina

tie, ofte In beeldende kracht ghe

ſchieden, noch oock een ſekerende

volkomen oordeel daer over kan

ſtrijcken, ſooſal hy ſulcx veel min

der konnen doen in boven-nature

lijcke ſaken, de welcke onſe bequa

micheyt te boven gaen , en de teer
- Bb ſelden

r
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ſelden geſchieden. Waeruyt volght

dat men dickwils ſalmeynen dat'et

Goddelijckeſaken zijn, de welcke

nochtans niet anders en zijn als fan

taſien : ende het ghene van Godt

waerachtelijckis voorts-komende,

ſalmenvoordeelen vanden duyvelte

weſen, ende het ghene vanden duy

wel is, ſal men oordelen van Godt te

wefen. Ende ſeer dickwils ſullen

hem de ghedaenten ende kenniſſen

van't goet oft quaet van een ander ,

ofte oock van fijneyghenſelven in

gheprint blyven, van ghelijcken

oock andere figuren, die hem lan

ghen tydt te voren vertooghtighe

weeſt zijn, de welcke hy voor ſeer

ſekere, ende
voorwaerachtigheſal

ſal houden, die nochtans niet aan

ders en ſullen zijn, als loutere leu

ghênenende valſcheden. -
Andere ſullen ſeker ende waer

achtich zijn, ende hy ſal die oor

deelen valſch te zijn, al-hoe-wel

dat ick dit voor 't# , rende

voor't ſekerſte houde, ghemerckt
dat'erghemeynelijckuyteenen oot

moedighen grondt is voorts komen

de Ende ſooghenomen dat hy in

de waerheyt derſelve niet bedrogen

en ware, ſoo ſoude hy ſy ſelven

nochtans konnen mis-grypen inde

achtinghe der ſelven, oordeelende

het ghene luttelis, veel te zijn, en

de 'tghenevoorwaer veelis, luttel

te zijn. Ende inde qualiteyt ofte

hoedanicheyt derſelven kan ſy oock

edroghen zijn, achtende dat het

ſulcke oft ſnlckeſake is, het ghene

hy in ſyneimaginatie is, hebbende,

ende nochtans en ſal'et maer ſulcke

oftfulcke ſake weſen, Stellende [ge

lijck Iſaiasſeyt] de duyſterniſſen voor

'tlicht, en de 'tlicht voor duyſterniſſen,

#ghene dat bitter is voor ſoet, ende dat

ſoet is voor bitter. Ten leſten, is't dat

hy niet bedroghen en wordt in eene

ſake, 'tſalſeer wonder zijn, is't dat

hyin eene andere ſake niet en ſalko

men bedroghen te worden - want

al-hoe wel dat hy over die geen vaſt

oordeel en wilt ſtrijkken, 't is ghe

noegh dat hy fulckx een weynigh

doet, die groot achtende,waer door

hyvoor 'tminſten eenighe ſchadeſai

ontfanghen, is 't niet in deſe eerſte

ſoorte van ſchadelijckheyt, ſooſal

het ten minſten in eene vande vier

naervolghende weſen we

Het ghene dan de ziele doen

moet, om niet te vallen in deſe

ſchade , ende om in haereyghen

oordeel niet bedroghen te zijn, is,

dat ſy haeroordeel niet en trachte

te begeven om t'onderſoecken wat

dat'etis, het welckſy heeft, ofte in

hacrºſelven is ghevoelende, oftewel

hoedanich dat ſulck Viſioen, Kenniſ

ſe, ofte Ghevoelinghe ſal wefenjende

ſy en magh oock de begeerte heb

ben van ſulckx te willen weten ,

noch ſy en magh daer mede oock te

ſeer beſorght zijn, oft grootelijckx

achten,tenzy alleenelijckmaer om

het ſelven aen haren geeſtelijcken

Leydts-man t'openbaren, op dat-ſc

van hem onderricht foude moghen

worden, hoe dat ſe hare Memorie

van die begrypinghen moet ydelen

ende ontblooten, oft wel wat haer

meerder oorboorlijk is te doen in

eenighe gevallen met dieſelve ont

blootinghe, ghemerckt dat al het

## in haerſelven zijn,de ziele

oo veel niet en konnen vervoorde

reninde liefde Godts, ghelijck den

minſtenačt oft werck des levende

Gheloove, ende Hope doet, die inde

onblootentheyt, ende ontledinghe

van alle die ſakengheoefentwort,

HET
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HET VIII. CAPITT EL:

- - - -

Vande tweede ſoorte der ſchadelijckheden, de veleke is het petys

kel van te vallen in eene vermetentheytſjns ſelfs, ende in eene

ydele beroeminghe. e

D E boven-naturelijcke Begry

inghen der Memorie hier wo

ren ghemelt, zijn oock eene groote

# aen geeſtelijcke perſoonen

van te vallen in eenighe vermetent

heyt, ofteydelheyt, is't dat ſy die

grootelijcx komen te achten, want

ghelijckerwysden ghenen, die daer

van niet en heeft, een groot voor

deel heeft, ende vry is van in deſe

foute te vallen , niet bemerckende

in ſy ſelven waer over hy ſich ſoude

konnen beroemen ; ſoo heeft in

teghendeel den ghenen, die deſe is

ontfanghende , eene ſchoone ghe

# voor-handen van te pey

ſen, dat hy nu iet is, ghemerckt dat

hy deſe boven-naturelijcke mede- -

deelinghen isghenietende. Want al

hoe-wel dat'et waer is dat hy die

aen Godt kan toe-eyghenen, ende

hem daer over danck-ſeggingen ge

ven, ſich onweerdich ac##

niet teghenſtaendeſoo blyfter ghe

meynelijck inden geeſt eene ſekere

verborghe voldoeninge, ende eene

achtinghe van ſy ſelven, ende van

deſe boyen naturelijcke mede-dee

linghe , waer uyt ghemeynelijck

voorts-comt eene groote geeſtelijc

ke hooveerdicheyt ſonder dat hy'et

is bemerckende. Het welck ſyſeer

'claerlijck konnen beſpeuren uyt het

mis-noeghen, het welck daer uyt is

voorts komende, ende uyt de ver

vreindinghe desgemoedts,de welc
**- 1 ---- --

ke ſyghevoelen van die, de welcke

hunnen geeſt niet en pryſen, noch

oock die ſaken grootelijckx en ko

men te achten, die ſy ondervinden,

daer-en-bovenoock uyt de pyne die

ſyghe voelen, als ſy peyſen, oft als

men hun ſeght dat aen andere de ſel

ve ſaken, oft oock betere over koe

men. Het welck al-te-mael voorts

komt uyt een verborghen achtinge

ende hooveerdicheyt, ende ſy #
konnen't niet bevatten, tenzy,dat

ſe miſſchien tot de ooren toe daer in

ſteken, ende verſlonden ligghen.

Want ſy meynen dat eene ſekere

kenniſſe, die ſy van hunne mt

ſerie hebben, genoeghſaem is,zijn

de hier-en-tuſſchen vervult met ee

ne gheheyme opinie, ende voldoe

ninghe van hun ſelven , fich meer

behaghende in hunnen eygen geeft,

ende goederen, als wel in die van

andere, ghelijck den Phariſe, die

Godt bedanckten, dat hy niet en

was ghelijck andere menſchen, en

de dat hy met ſulcke , en ſulcke

deughden begaeft was, waer mede

dien ellendighen eenë vermetent

heyt ende voldoeninghe hadde van

ſy ſelven : ende al hoe-wel dat ſoo

anige menſchen ſulcx uyt drucke

- lijck niet en komen uyt te ſpreken,

ghelijck dien Phariſee, ſoo hebben

ly nochtans ſoodanighe ghepeyfen

in hunnen geeft ghelijck in gfiewor
-telt.## daer wordender ſommige

Bb 2 ghe

Luc.

18. IE
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ghevonden, die tot ſulcke op-gebla

zijn als den duyvel ſelwer : Want

bemerckende in hun ſelveneenighe

## , ende eenighe ſoete

ende devote&# , de

welcke volghens hun oordeel van

Godt komen, ſoo nemen ſy in hun

ſelven ſulck een vernoeghen, dat ſy

hun laten voor ſtaen,dat-ſeſeernaer

# Godt zijn, ende dat de ghene,

ie ſulck niet en hebben, ſeer verre

van Godt# , ende dien volghens

komenſy die teverachten, ghelijck

den# hedaen heeft.

Om deſe beſmettelijcke , ende

grouwſame ſchade t'ontvluchten,de

welcke Godt oock ſoo grootelijckx

is verfoeyende, ſoo moeten ſy twee

dinghen voor ooghen hebben. De

eerſte is, dat de deught niet en be

ſtaet in die Begrypingen, ende God

delijcke Ghevoelinghen, hoe ver

heven ſy oockſouden moghen we

ſen, noch in eenighe andere ſake,

de welcke aen die ghelijckis, die-ſe

konnen ondervinden, maer in te

ghendeetſy beſtaet in ſaken, die ſy

HET Ix. c APITTEL

in hun ſelven niet en ghevoelens te
weten, in eene diep-grondige oot

moedicheyt, ende in eene mis-ach

ſentheyt komen, dat-ſe veel ergher tinghe van hun ſelven , ende van al

het ghene in hun is , die inde ziele

rondelijck gewortelt is, ende oock

aer in, dat-ie hun vernoeghen daer

in-nemen, als andere het ſelvege

voelen van hun hebben, wenſchen

de in een anders hert als niet geacht

te worden. Ten tweeden ſy moeten

bemercken, dat alle Viſioenen, Ver

openbaringhen, ende heimelſche Ge

voelinghen, ende al het gheneſy ſou

den konnen peyſen, hoe verheven

dat'etoock ſolide moghen weſen ,

ſoo veel niet te achten en zijn , als 't

minſte werckderoodtmoedicheyt,

het welck d'uytwerckinghen der

liefde is voorts-brengende, die niet

en acht het ghene dat haeraen gaet,

die haer# baet niet en ſoeckt,

ende geen quaeten peyſt, tenzy van

haerſelven, ende geen goet ten zy
van haren naeſten. 't is dan oor

boorlijck volghens deſewaerheydt,

dat ſy hun ſelven door deſe boven

naturelijcke Begrypinghen niet en

verhooveerdighen , noch van die
laten vervoeren , maer dat-ſe die

trachten te vergeten, om alſoo los

ende vry te moghen blyven.

-

Vande derdeſchade, die de ziele kan over komen van weghen des

duyvels, door den middel der verbeeldelijcke Begrypinghen

der Memorie.
- -

»

M En kanſeer welbeſpeuren,en

de verſtaen uyt al het ghene
hier boven# is , hoe veel

ſchadelijckheden de ziele konnen

over-komen van weghen des duy

-

º

vels door den middel van die bo

ven-naturelijcke Begrypinghen :

want hy en kan niet alleenelijckaen

de Memorie ende Fantaſie vele val

ſche gedaentenendekennen#
CAIC
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ſtellen, die goet ende waerachtich

ſullen ſch nen te weſen,die in-druc

kende inden geeſt ende inde ſinnen

met eene ſtercke kracht, ende ſe

kerheyt door een in-geven, inder

voeghen dat 'et aende ziele dunckt

dat ſulcx niet anders en kan geſchie

den, maer dat'et alſoo is ghelijck'et

in hare Imaginatie , ofte In-beel

dende kracht in-ghedruckt wordt;

ende ghemerckt dat hy ſich veran

dert in eenen Enghel des lichts, ſoo

dunckt het aende ziele dat het een

waerachtich licht is, maer hy kan

haer oock inde waerheden, die van

Godt voorts-komen, op veel-der

hande manieren quellen, beroeren

de ongheregeltlijck de ghenegent

heden , ende beweginghen , ſoo

geeſtelijcke als ſinnelijcke thaerder

opſicht. Want is't by:aldien dat

ſoodanighe Begrypinghen aen de

ziele behaghelijck zijn, ſoo is'etaen

den duyvel ſeer lichtelijck om doen

van die ghenegentheden ende bewe

ginghen des herten te vermeerde

ren » ende van haer te doen vallen

in eene geeſtelijcke gulſicheyt, ende

in andere ſchadelijckheden. Ende

om ſulcx beter te doen ſoo is hy ge

woon eenen ſekeren ſmaeck ende

ſoeticheyt inde ziele te ſtorten, Jae

ſelver in ſaken die Godt aenzgaen,

op dat de ziele door deſen ſmaeck

aen-ghelockt, ende verleyt zijnde,

door deſe vermakelijckheyt verblint

worde, ende haer ooghen eerder

rot defenſmaeck keere, als wel tot

de liefde (oft ten minſten nu ſoo.

feer niet tot de liefde ) ende dat ſe

de begrypinghen meerder kome te

achten als wel d'ontblootentheydt,

endeaf ghetrockentheyt,de welcke

volght dat hy de zieſe allenskens

comt te bedrieghen , doende haer

ſyne valſchedenſeer lichtelijck ge

looven. Want de valſcheyt van eene

verblinde ziele, en ſchynt aen haer

ſoodanich niet te zijn, ende 't quaet

en dunckt haer geen quaet te zijn,

want de duyſterniſten ſchynen haer

een licht te zijn, ende het licht duy

ſterniſſen, waer door ſy in duyfent

dwaesheden comt te vallen , ende

het ghene wijn in haer geweeſt was,

ſoo in't naturelijck, ende zedelijck,

als oock in't geeſtelijck , dat is nu

in haer in azijn verkeert geworden,

Het welck haer daerom al-te-mael

is over komende , om dieſwille

dat ſe van't beginſel af den ſmaeck

van die boven, naturelijcke ſaken

niet verloochent, ende verworpen

en heeft, van welckenſmaeck [ om

dieſwille dat hy in't beginſel ſeer

weynich , oft wel ſoo ſchadelijck,

niet en is ] ſoo is't dat de ziele haer

ſelven daer van ſoo grootelijcx niet

af en-treckt, ende laet hem alſoo

groeyen ghelijck het moſtaert ſaet

groyt in eenen grooten boom: want

ghelijck'et ghemeyn ſpreeck-woort

ſeyt , een kleyn foute in't beginſel,

wort een grootere in het eynde.

Hierom , om die ſchade t'onr

vlieden, de welcke den duyvel de

ziele kan in voeren, is'et ſeer noo

dich dat-ſe haer vernoeghen in ſoo

danighe ſaken niet en neme, ghe

merckt ſy ſonder twyfel door dient

ſmaeckallenskens ſal verblint wor

den, ende alſoo komen te vallen :

want den ſmaeck, het vernoeghen,

ende de ſoeticheyt, verblinden de -

ziele, ende maken haer uyt hun na

ture onbequaem 3 ghelijck David te

kennen heeft, als hy geſeyt heeft : Pſ. 1381

By avonturen ſullen nºg de duyſter-11,

Bb 3 miſſen

in't Gheloove, Hope, ende inde Lief

de Godts ghevonden wort:waer uyt

- - - - -
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tot achterdeel van de

miſſen vertreden , ende den nacht is

myne verlichtinghe in myne welluſten.

Al oft hy hadde willen ſegghen,

by avonturen dat de duyſterniſſen

my ſullen verblinden in myne wel

luiten, en de ick ſal den nacht voor

mijn licht houden.

HET X. CAP ITTE L.

Vande vierde ſchade, de welcke de ziele kan over-komen, ende

ontfangen door de beſcheedelijcke boven naturelijcke Begrypin

ghen der Memorie, de velcke is de vereeninghe te beletten.

H H Ier en valt niet veel te ſegghen

vande vierde ſchade,gemerckt

dat hier van over-al in deſen Boeck

ghenoech gheſeyt is gheweeſt, al

waer wy betoont hebben dat de zie

le, op dat-ſe met Godt door de Hope

veeenicht ſoude moghen worden ,

alle beſittinghen der Memorie moet

verloochenen, ende verlaten: want

op dat de Hope volmaecktelijck, en

de volkomentlijck tot Godt ſoude

moghen beſtiert worden,-ſoo en

moeter inde Memorie niet weſen ,

het ghene Godt niet en is, Ende ge

merckt, volghens 'tghene wy ghe

ſeyt hebben, datter geene gedaena

te, figure, noch beeldt en is , het

welck inde Memorie kan vallen, dat

Godt is, oft aen hem ghelijck, 't zy

naturelijck, 't zy boven-naturelijck,

HET

ghelijck David leert , ſegghende :

de Goden : hier uyt volght, dat ſoo

wanneer de Memorie aen eenige van

die ſaken ſoeckt te kleven, ſoo comt

ſy een beletſel aende vereeninghe

met Godt te ſtellen. Ten eerſten om

dat-ſe haer ſelven belemmert : ten

tweeden,hoe ſy meerder heeft van

de beſittinghe, hoe ſy minder heeft

vande volmaecktheyt der Hope. 't Is

dan noodtſakelijck, dat de ziele

haer ſelven in d'ontblootentheyt ,

ende in eene vergetentheyt van alle

ghedaenten, ende van alle beſchee

delijcke boven-naturelijcke kenniſ

ſen houde, op dat-ſe alſoo de ver

eeninghe met Godt naer de Memorie

in eene volmaeckte Hope niet en ko

me te beletten.

Heere daer en is uws ghelijckx niet in Pſ: 83?

8. '-

XI. CAP IT TE L.

Vande vyfde ſchade, de welcke de ziele kan over-komen ende

- ontfanghen door de verbeeldelijcke boven-naturelijcke Begry

pinghen , de Welcke is van Godt een on-eyghen ende verworpen

: ghevoelen te hebben.
- zi , v - - -

v

D# welcke haer is over-komende ,

niet minder hinderlijck, ende door-dien dat ſy in hare in-beelden

4. s

-

ziele , de de Memorie de ghedaenten ende

beel
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beelden 'der ſaken ſoeckt te bewa

ren, die haer boven naturelijcker

wyſe zijn mede ghedeelt, nament

lijck is't dat-ſe die wilt verkieſen

voor eenen middel om de Godde

lijcke vereeninghe te bekomen :

want het is ſeer lichtelijck om doen

dat men van 't Weſen , ende vande

door-dien hy aen geene ſchepſelen

onderworpen is. Hierom heeft den Joan. I

H. Joonnes geſeyt, Dat noyt menſch 18.

Godt gheſien heeft. Ende Iſaiasſeyt, Iſa,64

dat 'et in 'smenſchen herte noyt op- 4.

# heeft wat dat Godt is.

nde Godt heeft ooek tot Moyſes Exod.

gheſeyt : Den menſch en Jal my niet 33.2os

verheventheyt Godts minder weer

delijck, ende hooghelijck kan oor

deelen als het wel betaemt aen ſyne

onbegrypelijckheyt. Want al hoe

wel dat ſy met de reden , ende met

er oordeel geene uyt-druckelijcke

egryp-reden en maeckt, dat Godt

aen eenighe van die ſaken gelijck is,

des-niet-teghenſtaende , de groot

achtinghen van die Begrypinghen,

maeckt, dat de ziele ſoo verheven

ghevoelen van Godt niet en heeft ,

ghelijck het Gheloove ons leert, het

welck ons voor-ſtelt, dat Godt on

verghelijckelijck, ende onbegrype

lijck is. Want behalven al het ghe

ne, dat de ziele hier ſtelt in de ſchep

ſelen, ſy van Godt dat wegh-memt,

ſoo wort'er boven-dien in haer in

wendich naturelijcker wyſe door de

groot-achtinghe van die begrype

lijcke ſaken ghelijck eene verghe

lijckeniſſe ghemaeckt , tuſſchen die,

ende Godt, de welcke ons niet en

laet oordeelen, noch ſulck een ver

heve ghevoelen van Godt hebben,

# Want ghe

lijckgheſeyt is , geene ſchepſelen,

't zyaertſche, 't zy hemelſche,noch

oock eenigheghedaenten, ende be

ſcheedelijcke beelden, 'tzy nature

lijcke, ofte boven-naturelijcke,die

aende krachten konnen voor geſtelt

worden,hoe verheven die oock ſou

den moghen weſen, hebben eenige

ghelijckeniſſe, ofte ghelijckmatie

heyt met het Goddelijck Weſen »

* * * - - -

Jien, en de ſal leven. Den ghenen dan,

die ſyme Memorie, ende d'andere

krachten der ziele belemmert, ende

met die ſaken bekommert, de welc

ke ſy begrypen konnen » en ſal

Godt ſoo grootelijckx niet komen

te achten, noch oock van hem ſoo

# ghevoelen hebben , ghelijck

et oorboo: lijck is. Laet ons dit

eens gaen verclaren met eene ſlech

te ghelijckeniſſe : 't is eene ſake die

claer is, dat hoe iemandt ſijn oo

ghen meerder ſal ſlaen op de diena

ren des Coninckx, ende ſich ſal be

ſigh houden in die t'aenſchouwen

met eenighe achtinghe, hoe hy den

Koninck voor dien tydt oock nin

der ſal komente achten, ende Syne

Conincklijcke Majeſteyt minder

komen t'aenſchouwen, ende al-hoez

wel dat deſe weerderinge endeach

tinghe niet formelijck , ende be

ſcheedelijck en is in 't verſtant; ſoo

-wort-ſe nochtans in't werck, oft in

de daet ghevonden : want hoe hy

meerder aende dienaren geeft, hoe

hy meerder aenden Heere ontreckt,

overſulckx en heeft hy als-danſoo

verheven gevoelen niet vanden Co

ninck, ghemerckt dat de dienaren

inde teghenwoordicheyt des Coa

nincx ietſchynen te zijn. Op de ſel

ve maniere gheſchiet'etaende ziele

met haren Godt, als ſy de voor-ge

melde ſaken grootelijcx is achtefde.

Al-hoe wel dat deſe ghelijckeniſſe

ſeer ſlecht is : want ghelijck wy ge
ſecr
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ſeyt hebben , het Weſen Godts is

ſeer verſcheyden van't weſen der

ſchepſelen, het welck die oneynde

lijck te boven gaet. Hierom moet

men die al-te-mael voor-by-gaen ,

noch men magh ſijn ooghen niet

ſlaen op eenige ghedaenten der ſel

ve, op dat men die alleenelijck naer

Godt ſouden moghen keeren door't

Gheloove, ende door eene volmaeck

te Hope. Waer uyt volght , dat de

ghene die deſe Begrypinghen niet

alleenelijck groot komen te achten,

maer dat ſe oock meynen, dat Godt

aen eenighe van die ghelijck is,ende

dat-ſe hun ſelven door die metGodt

ſouden konnen vereenigen, die zijn

grootelijckx verdoolt ende bedro

ghen, ende het licht des Gheloove ſal

hun luttel baten in 't verſtant , door

het welck deſe kracht met Godt

vereenicht wort : ende ſy en ſullen

oock geenen voort-ganck doen inde

verheventheyt der Hope,door welc

ken middel (ghelijck wy gheſeydt

hebben) de Memorie met Godt ver

eenicht wort, het welck gheſchie

den moet, haer ſelven af-trecken

de, ende afſcheydende van alle ver

beeldelijcke ſaken.

HET XII. CAP IT TE L.

Vande profyten, die de ziele bekomt verworpende alle Begrypin

ghen der In-beeldende kracht. Hier wort gheantwoort op ſeke

re op worpinghe, ende het verſchil wort verclaert, datter is

tuſſchen de verbeeldelijcke Begrypinghen, naturelijcke, ende

boven-naturelijcke.

D 'E profyten die er ghevonden

wordé in d'Inbeeldende kracht

van alle verbeeldelijcke formen, of

te ghedaenten tydelen ende t'ont

ledighen , blijcken claerlijck ghe

noech uyt de vyf voor-ghemelde

ſchadelijckheden, de welcke ſy in

de ziele komen te veroorſaken, is't

dat ſy die in haer ſelven ſoeckt te

houden, ghelijck wy te voren oock

heſeyt hebben vande naturelijcke

formen ende ghedaenten. Maer be

halven die,zijnder noch andere pro

ten, ſeer dienſtich tot de ruſte en

e ſtilte desgeeſts : want behalven

dat den geeſt naturelijck deſe ruſte

ende ſtilte is ghenietende, ſoolangh

als hy van alle beelden ende formen

bevryt is, ſoo is hy oock vry van alle

ſorghe in t'onderſoecken, oft dat-ſe

oet oft quaet zijn, ende hoe dat

# moet draghen ſoo in d'een,

als in d'ander : daer-en-boven is hy

oock bevryt van allen aerbeyt, ende

tydt-verlies, die hy verquiſten met

de geeſtelijcke Leydts- mannen

ghedurich t'onder-vraghen oft ſy

# oft quaet waren, oft-ſe van

ie, ofte van een ander ſoorte wa

ren, het welck hy niet en heeft van

noode te weten ,,ghemerckt dat hy

# niet een van die moet ſteunen,

oft blyven ſtaen , maer alles ver

loochenen , volghens dat wy uyt

gheleyt



des Berghs Carmeli. ' " 209

gheleyt hebben, ende alſoo kan de

ziele al dien tydt, ende alle haere

krachten, die ſy hier in verquiſte,in

eene betere, ende veel profytigher

oefeninghe beſteden, te weten in

d'oefeninge van den Wille tot Godt

te beſtieren, ende inde neerſticheyt

vande geeſtelijcke ende ſinnelijcke

naecktheyt, ende aermoede te ſoec

ken, de welcke beſtaet in ſy ſelven

waerachtelijck te willen berooven

van allen trooſtelijcken ende begry

pelijcken onderſtant, ſoo inwendich

als oeck uytwendich. Het welck

men al-te-mael wel ſal oefenen, is 't

dat men wenſcht ende tracht ſich af

te-trecken van alle die formen ofte

ghedaenten , ghemerckt dat men

daer uyt ſulck een profyt ſal beko

men, dat hoe men ſich meerder ſal

onthecht hebben van alle die for

men, beelden, ende figuren, hoe

men Godt meerder ſal naerderen,

die geen beeldt, forme, ofte figure

en heeft.

Maer ghy ſult my miſſchien vra

# waerom datter vele geeſte

ijcke perſoonen gevonden worden,

die de zielenraeden dat-ſe met die

mede-deelinghen ende Goddelijcke

Ghevoelinghen hun profyt ſouden

trachten te doen, ende dat-ſe van

Godt ietſouden wenſchen t'ontfan

ghen, op dat-ſe alſoo ietſouden mo

ghen hebben , om hem te geven,

want is't dat hy ons niet en geeft ,

ſoo en konnen wy hem niet weder

even : daer-en-boven den Heylir g

1 Theſ: ghen Paulus ſeyt, En wilt den geeſt
45. I 9.

Cant 8,

6.

niet uyt-bluſſchen, ende den Bruyde

# tot de Bruydt : Stelt my ghe

'jck eenen ſeghel op u herte, ghelijck
Geyt10#### op uwen arm, het welck

eenighe begrypinghe beteer kent,
h et welck men [volghens de leerin

* . -.
- - A

he die wy hier boven gegeven heba

en ] niet alleenelijck en moet ſoec

ken, maer men moet die oock ver

ſtooten , ende veworpen, niet te

ghenſtaende datſe ons van Godt ge

geven worden. Ende men moet niet

twyffelen, dat Godt, die-ſe geeft,

ſulcx tot een ſeer goet eynde is doen

de , overſulcx een ſeer goet uyt

werckſel ſullen hebben: noch men

moet de peerlen met de voeten

ſtooten; maer 'tis eerder een ſoorte

van hooveerdicheyt, van Goddelijc

ke ſaken niet te willen ontfanghen »

al oft men ſonder die uyt ons eygen

ſelven eenich profyt ſoude konnen

doen. r

Om te voldoen aen deſe vraghe,

ſoo moet men gedenckenende voor

ooghen hebben, het ghene wy ge

ſeyt hebben in't 15.ende in't 16.Üa

pittel van deſen tweeden Boeck, al

waer wy voor een groot deel geante

woort hebben aen deſe voor geſtel

de twyffelinghe : want wy hebben

daergheſeyt dat et goet,ende 'tpro

fyt, het welck de ziele uyt de bo

ven-naturelijcke begrypingen is be

komende, als die van Godts wegen

voorts komen op eene lydende ma

niere in de ziele uyt gewerckt wor

den , als-wanneer ſy aende ſinnen

Voor-gheſtelt worden, ſonder dat

de Krachten iet van haren 't wegen

daer toe zijn doende. Waer uyt

volght dat'et niet noodich en is, dat

den Wille eenen act oft werck doet

van die toe te laten oft t'ontfangen.

Want ghelijck wy oock geſeyt heb

ben » is't dat de ziele wilt mede

wercken , volghens de bequamic

heyt van hare krachten, ſooſal-ſe

door hare naturelijcke, ende ver

-## het boven#
relijck eerder beletten, het, welck

- ## er beletten, h * E#
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Godt als dan in haer is werckende,

door den middel vande begrypin

hen, als dat ſe daer uyt eenich pro

yt door hare mede-werckinghe ſal

trecken. Maer ghelijck den geeſt

van die verbeeldelijcke begrypingé

lydender wyſe aende ziele gegeven

wort, ſoo moet-ſe haer daer in oock

lydender-wyſe draghen, ſonder dat

ſy hare werckenſoo inwendige, als

uytwendighe daerieverans tuſſchen

ſtelle, volghens den ſin, ghelijck

wy hier boven uyt-gheleyt hebben.

Ende dit is waerachtelijck de God

delijeke Ghevoelinghen bewaren,

want op deſe maniere en ſal ſy die

niet komen te verlieſen doorhaere

ſlechte, ende verworpen maniere
van doen. Dit en is oock den geeſt

niet uyt-bluſſchen, maer hy ſoude

uyt-ghebluſt worden, waer dat de

ziele haer op een ander maniere wil

de draghen, als ſy van Godt geleyt

wort, het welck ſy voorwaer doen

ſoude, waert dat Godt haer den

geeſt lydender wyfe in-ſtortende,

ghelijck hy in die begrypinghen ge

woon is te doen, ſy als-dan haer ſel

vë werckelijcker wyſe daer in wilde

draghen , werckende uyt haer ey

ghen ſelve met het verſtant, oft wel

daer in iet anders begeerende buyté

het ghene Godt haer geeft. Ende

dit is claer : want is't dat de ziele

als-dan wilt wercken, doende haer

ſelven ghewelt aen, ſoo en ſal haer

werck de palen der nature niet te

buyten gaen, oft wel ten hooghſten

is't dat'et boven naturelijck is, ſoo

ſal'et veel minder zijn als 't ghene

dat Godt in haer wilt uyt-wercken,

want ſy en kan uyt haer ſelven niet

meerder doen , ghemerckt dat ſe

haer ſelven tot ſoo verheve boven

naturelijcke ſaken, ghelijck deſe

zijn, niet en beſtiert, oft kan be

ſtieren, maer ſy wort van Godt be.

ſtiert »ende wort van hem daer in

gheſtelt, gevende daer toe haer vry

willich conſent. Overſulcx is't dat

de ziele als-dan uyt haer ſelven wilt

wercken, ſooſal ſe door hare werc

kinghe, voor ſoo veel als in haer is,

noodtſakelijck komen te beletten ,

het ghene Godt haer is mede-dee

lende, te weten den Geeſt, om dieſe

wille dataſe op haer eyghen werc

kinghe blyft ſtaen, de welcke van

een ander nature, ende veel leeger

is, als die , de welcke, Godt haer

is mede deelende , ende dit is den

Geeſt uyt-bluſſchen. -

Voorders, dat deſe maniere van

wercken ſlechter is, ende verwor

pender, dat is oock claer : want de

krachten der ziele volghens haere

ghewoonelijcke, ende naturelijcke

maniere van wercken, en konnen

geen oogh-merck nemen, ten zy

op eenighe figuren, formen, ofte

beelden", de "welcke alleenelijck

maer de ſchorſe, ende den toe-val

der ſubſtantie, ende desgeeſts zijn,

die onder foodanighen toe-val, en

de ſchorſe begrepen is : welcke

ſubſtantie, ende geeſt, en worden

met de krachten der ziele niet ver

eenicht in deſe waerachtighe ver

ſtandeniſſe ende liefde, ten zy dan »

alſ-wanneer deſe onvolmaeckte

werckinghe der krachten is op hou

dende. Want het eynde ende voor

nemen van ſoodanighe werckinge • ,

en is niet anders, als inde ziele te

willen ontfanghen de ghekende,

ende beminde ſubſtantie overdeckt

van die formen, ofte ghedaenten,

Waer uyt volght dat'et verſchil dat

ter is tuſſchen de werckelijcke, en

de lydentlijcke werckinghen, het
ſelve
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ſelve is, het welck ghevonden wort

tuſſchen het ghene, dat men isdoen

de, ende het ghene dat nu ghedaen

is , tuſſchen het ghene , dat men

wilt bekomen ende hebben, ende

het ghene dat men nu bekomen

heeft, ende is beſittende. Waer uyt

men oock kan trecken, dat is't by

aldien, de ziele hare krachten te

werck wilt ſtellen, in deſe boven

naturelijcke begrypingen,indewelc

ke, ghelijck wy gheſeyt hebben,

Godt haren geeſt lydender-wyſe is

ghevende, ſoo moet men ſegghen

dat ſy niet minder en doet, als te

laten het ghene ghedaen is, om het

ſelve wederom te doen, dat ghe

daen is, ende alſoo en ſal ſe niet ge

nieten het ghene dat ghedaen is ,

noch en ſal niet anders bekomen

door hare werckinghe, als te belet

ten het ghene ghedaen is. Want ge

lijck wy gheſeyt hebben, deſe werc

kinghen en konnen uyt haer ſelven

tot den geeſt niet gheraken, den

welcken Godt aen de ziele was ge

# , ſonder hare oefeninge. En

e dit ſoude oprechtelijck zijn, den

# uyt-bluſſchen , den welcken

Godt door die verbeeldelijcke be

## is in-ſtortende , waert

at de ziele die grootelijckx waer

achtende.

De ziele moet die dan laten »

haer ſelven lydender-wyſe daer in

draghende : want als dan ſal Godt

de ziele tot veel hooghere ſaken ver

# » als ſy van haren 't weghen

oude weten, oft konnen bekomen.

Want hierom heeft den Profeet

gheſeyt : Op mijn boede ſalickſtaen,

ende ick ſal mijnen ganck vaſt maken

op de ſterckte, ende ickſal beſchouwen,

op dat ick ſien magh, wat my gheſeyt

wort. Al of hy wilde ſegghen, ick
* -

3

ſal recht blyven ſtaen op de wachte

mijnder krachten, ende ick en ſal

niet eenen voet ſtap voorder ſtellen

in mijne werckinghen, ende alſoo

ſal ick konnen beſchouwen, het

ghene my ſal gheſeyt worden: dat

is te ſegghen, ick ſal hooren, ende

ſmaken, het ghene my boven-natu

relijck ſal mede-ghedeelt worden,

Hetghene dat 'er oockgheſeyt wort

in't Boeck der Sanghen vanden

Bruydegom, moet verſtaen worden

vande liefde, de welcke den Bruy

degom van fijne Bruydt is eyſchen

de, wiensampt is eene verghelijc

keniſle te ſtellen tuſſchen den Mina

naer, ende de ſaken die bemint

wort. Hierom ſeght den Bruyde

gom tot de Bruydt : Stelt my als

een teecken op u herte, het welck de

ſchichten vanden pyl-koker der lief

de komen te ſlaen, de welcke zijn

de beweginghen, ende wercken der

liefde,op dat alle de ſchichté op hem

ſouden vallen, blyvende daer voor

een wit der ſelve, ende alſoo al-te

mael in hem ſouden keeren, ende de

ziele aen hem alſoo ghelijck ſoude

worden, door de beweginghe ende

wercken derliefde,tot dat-ſe in hem

overvormt worde. Daer-en-boven

ſeght den Bruydegom oock, dat-ſe

hem als een teecken ſoude ſtellen op

haren erm, om dieſwille dat in hem

d'oefeninghe der liefde beſtaet, ge

merckt dat den Beminden daer op

is ſteunende, ende ſijn vernoeghen

daer door is nemende, v , r . . . . .

Hierom, al het ghene, dat de

ziele moet trachten te doen, is -

dat ſe in alle Begrypingen, de welc

e haer van Godt komen, ſoo ver

beeldelijcke, als wel van een ander

ſoorte, t'zy dat et Viſioenen zijn, oft

Aen ſpraken, Ghevoelunghen, oft Ver

C CT2 T" openba

*

Cant, ſº
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openbaringhen, dat ſe geen werck en

moet maken van de letter ofte

ſchorſe (dat is te ſegghen van't ghes

ne ſy beteeckenen, ofte vertoogen ,

oft te verſtaen geven] maer ſy moet

maer alleenelijck oogh-merck ne

men op de liefde Godts, de welcke

ſy inwendich 1nde ziele veroorſa

ken. Ende op deſe maniere is't,dat

ſy de Ghevoelinghen grootelijcx moet

achten, niet den ſmaeck , ende

ſoeticheyt der ſelve, noch oock

de figuren, maer alleenelijck de Gee

voelinghen der liefde, die-ſe voort

brengen. Ende tot dit eynde alleen,

ſoude ſy ondertuſſchen die beelden,

ende begrypinghé moghen gedach

tich weſen, die haer 1nde liefde ont

ſteken, om den geeſt te ſtellen inde

beweginghen der liefde. Want al

hoe-wel dat ſoodanighe ſaken ſulck

een effect,ofte uyt-werckinghe daer

naer niet en veroorſaken, als men

die indachtich## ſy ghe

daen hebben, als ſy ons den eerſten

keer mede-ghedeelt wirden , des

niet-teghenſtaende wort de liefde

vernieuwt, als men die ghedachtich

is, ende alſoo volghter de verheffin

ghe desgeeſtsin Godt , namentlijck

als het eene ghedachteniſſe is van

eenighe figuren, beelden, ofte van

eenighe boven-naturelijcke Ghevoe

linghen , de welcke ghewoon zijn

hun ſelven ſoodanichlijck te printé

inde ziele, dat ſe daer in langhen

tydt blyvé, vande welcke men ſom

mighe nauwelijcx kan vergeten.En

# beelden, de welcke

op die maniereinde ziele gedruckt

zijn, veroorſaken by-naer altydt,

als men die comt t'aenſchouwen,

Goddelijcke uyt werckinghen der

liefde,der ſoeticheyt, des lichts &c.

ondertuſſchen meerder, ondertuſ

ſchen minder, want tot dien eynde

zijn-ſe van Godt in gheprint. Over

ſulcx is'et eene groote gratie voor

den ghenen , aen wie Godt fulcke

jon!ten ghegeven heeft, want dit en

is niet anders, als eene alder ryck

ſte, ende alder vruchtbarichſte my

ne der goederen te beſitten. Deſe

figuren, die ſoodanighe uyt-werc

kinghen voorts-brenghen zijn ſeer

leventlijck inde zielegh sprint, vol

ghens hare begrypelijcke Memorie,

want ſy en zijn niet ghelijck d'ande

re beelden , ende ghedaenten, die

inde fantaſie bewaert wordé. Over

ſulex en is'et niet noodich, dat de

ziele die van deſe kracht moet ont

fanghen, als ſy die wilt gedachtich

weten: want ſy ſiet ende bemerckt,

dat ſe die in haer ſelven heeft, ghe

lijck een beelt ſchynt inden ſpighel.

Als het dan geſchieden ſal dat eene

ziele die voor-ghemelde figuren in

haer ſelven ſal hebben, ſooſal-ſe die

wel konnen indachtich weſen, om

d'uyt-werckinghe der liefde , daer

ick van gheſeyt hebbe : want fy en

ſullen die niet beletten vande ver

eeninghe der liefde in 't Gbeloove te

ekomen, is't dat-ſe haer niet te

veel en comt te becommeren, met

de figure , maer haer profyt alleene

lijck uyt de liefde comt te trecken,

verworpende ſoodatelijck de figure,

ende alſoo ſal'et haer eerder dienen,

ende tot de vereeninghe voorderen,

Men ſal ſeer qualijck konnen on

derkennen, wanneer dat de beelden

oprechtelijck raken het ghene dat

geeſtelijck is inde ziele, ende wan

neer dat-ſe maer en zijn inde fanta

ſie : want de beelden der fantaſie

zijn oock menichvuldich, gemerckt

datter eenighe perſoonen zijn , die
in hunne imaginatie endea: vº

- - gne:
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ghemeynelijck verbeeldelijcke Viſie

oenen hebben, de welcke aen haer

ſeer dickwils op de ſelve maniere

vertooght worden, het welck daer

uyt comt, om dieſwille dat de ghe

ſtelteniſſe haers lichaems ſeer be

rypelijck is, inder-voeghen,is't dat

yoock in het minſte iet komen te

te peyſen, ſoo comt haer deſe figu

re datelijck vertooghen, ende pr1n

ten in hare fantaſie : oft wel het

comt daer uyt, om dieſwille dat

den duyvel,die in hare fantaſie comt

printen, oft wel dat Godtſelver die

count in-drucken, ſonder dat-fe 1n

deziele formelijck ghedruckt wor

den. Nochtans men kan ſe kennen

uyt hare effecten,ofte uyt-werckin

# : want naturelijcke beelden ,

öft wel die vanden duyvel voorts

komen, al hoewel dat men die in

dachtich is, en veroorſaken geene

goede uyt-werckinghe, noch oock

eene geeſtelijcke vernieuwinghe in

de ziele, alleenel:jck aenſiet men

die maer, met eene ſekere dorric

heyt. Maer goede beelden, al-hoe

wel dat-ſe altydt inde ziele eenighe

goede uyt-werckinghen veroorſa

ken als ſy die indachtich is, ghelijc

kerwys ſy oock ghedaen hebben ,

als ſy die den eerſten keer overpeyſ

de; nochtans de Formele, die inde

ziele gheprint worden, veroorſaké

by-naer altydteenighe uyt-wercktn

en, als men die comt t'aenſien.'

en ghenen die defe Formele beeldë

ſal hebben , ſal die lichtelijck on

derkennen , want het verſchil is

claer aende ghene, die ſe ondervon

den hebben. Ickſegghe maer allee

nelijck dat de beelden, die forme

lijck ende langh durichlijck inde

ziele gheprint worden, ſeer ſelden

ghebeuren, maer 't zy dat et d'eene

oft d'andere zijn, ſoo is'et oorboor

lijckaende# , niet te willen be

grypen, tenzy Godt alleen, door't

Gbeloove inde Hope. Rakende het

ghene datter voor-ghetteltwirt,dat,

het ſchene eene hooverdye te we

ſen, die te verſtooten als ſy goet,

zijn, ick antwoorde dat'et eerder

is eene voorſichtighe ootmoedie

heyt , van daer uyt ſijn profyt te

trecken op de beſte maniere, die

men kan, ghelijcker gheſeyt is, en

de te gaen door den ſekerſten wegh

HET XIII. CA P ITTE L.

Waer inghehandelt wortvandegeeſtelijcke Kenniſſen, voor ſoo

veel als ſy in de Memorie konnen vallen. -

Y hebben voor de derde ſoor

te Van# der Me

morie gheſtelt de geeſtelijcke Ken

miſſen, niet om dat-ſe den lichame

lijcké finder fantaſie aen-gaen,maer

om dieſwille dat-ſe oock vallen on

derde Ghedachteniſſe, ende geeſte

lijcke Memorie. Wantſoo wanneer

eenigevan die aendeziele vertooght

worden, ſoo kan ſy die indachtich

weſen als't haer belieft »ende dat,

niet om de figure, oft om het beelt,

het welck ſoodanighe begrypinghe

inden lichaemelijcken ſin ghelaten

#D#### 3# -

aemelijck 1s, ghelijck Wy gheleyCc 3 JCK 15, g hebben,"
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hebben, is onbequaem tot alle gee

ſtelijckeghedaenten, maerſy wort

die indachtich verſtandelijcker, en

de geeſtelijcker wyſe, door de ghe

daente, die ſy van haer ſelven inde

ziele gheprint ghelaten heeft, de

welcke oock eene forme, oft ken

niſſe, ofteen geeſtelijck, oft for

meel beeldt is, door welcken mid

delſy die wederomindachtich wort,

eft wel om d'uyt-werckinghe,die ſy

voorts-ghebrocht heeft. Dit is de

reden, waerom dat ick deſe Begry

pinghen ſtelle, onder de Begrypin

en der Memorie, al-hoe-wel dat-ſe

e Fantaſie niet oprechtelijckaen

"#
-

m dan te weten hoedanich dat

deſe Kenniſſen zijn,ende hoedanich

lijck dat haer de ziele in die moet

draghen , om tot de Goddelijcke

vereeninghe te moghen gheraken,

dat hebben wy ghenoechſaem ver

klaert in't 24 Capittel vanden twee

den Boeck, alwaer wy van die ghe

handelt hebben , ghelijck wy ghe

daen hebben vande Begrypinghen

desVerſtants, het welck men aldaer

ſien kan : want wy hebben aldaer

gheſeyt datter twee-der-ley ſoorten

zijn van die Kenniſſen, eenighe zijn

van d'ongheſchapen volmaeckthe

den, ende d'andere vande ſchepſe

len. Aleenelijck voor ſoo veel, als

het nu ons voornemen aen-gaet, te

weten , hoe dat de Memorie haer

moet draghen, om tot de vereenin

ghe te moghen gheraken, ick ſeg

ghe vºghelijck ick in't voorgaende

d - - - ººk

# - - - - -
-

-

* * *

# | | |
- -

- -

; -- ' . . .'

Capittelghedaen hebbe vande For

mele Kenniſſen [ van welcke ſoorte

die oock zijn, de welcke zijn van

heſchapen ſaken ] dat als wanneer

y eene goede uyt-werckinge ſullen

voorts gebrocht hebben,ſoomagh

de ziele, die als-dan indachtich wor

den, niet om die in haer ſelven te

willen houden, maer om de liefde,

ende kenniſſe Godts te vermeerde

ren. Maer is't dat de ghedenckeniſ

ſe der ſelven, geen goet effect ofte

uyt-werckinge en veroorlaeckt, ſoo

en magh de Memorie, die noyt meer

willen ghedencken. Voor ſoo veel

alsaen gaet d'ongheſchapen faken,

ickſegghe dat men die ſoo dickwils

als't moghelijck is , indachtich ſou

de weſen, want ſy ſullen groote uyt

werckinghen voorts brenghen, ge

merckt dat ſy zijn,ghelijck wy daer

gheſeyt hebben, Aen-rakinghen, en

de Ghevoelinghen vande Goddelijcke

vereeninghe, tot de welcke wy de

ziele beſtieren. Ende deſer Aen-raa

kingen en is de Memorie niet indach

tich door eenigheforme, beelt,ofte

figure, die-ſe inde ziele printen,

om dieſwille dat deſe Aen-rakingen

ende Ghevoelinghen , geene forme

vande vereeninghe met den Schepa

per en hebben, maer alleenelijck

door d'uyt-werckinghen,de welcke

in haer licht, liefde, ſoeticheyt,ene

de eene geeſtelijcke vernieuwinghe

ghelaten hebben, vande welcke al

tydt in haer iet vernieuwt wort, ſoo

dickwils, als ſy die indachtich wort

v,
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HET xiv. CAPITTEL
- - - ' . - . -2

Hier wort een alghemeyne maniere voor-ghoſtelt, hoe de ziele

haer moet draghen, rakende deſe kracht der Memorie.

- M te ſluyten deſe materie,oft

O handelinghe der Memorie, het

ſoude goet zijn hier aenden geeite

lijcken Leſer in een cort begryp den

middel voor-te ſtellen, den welc

ken hy generalijck moet ghebruyc

ken, om ſich met Godt te moghen

vereeningen volghens deſe Kracht.

Want al hoe wel dat'et claerlijck

genoegh blyckt uyt## geſeyt

is, niet teghenſtaende ſal'et beter,

ende lichtelijcker begrepen worden,

is't dat deſe leeringe in't cort voor

heſtelt wort. Hierom moet men

# neerſtelijckaen-mercken , dat

het ghene wy ons hier voor-wendé,

is, dat de ziele met Godt ſoude moe

ghen vereenicht wordé naer de Me

morie inde Hope , ende het ghene dat

men is hopende, is het ghene dat

nnen niet en is beſittende, ende hoe

dat de ziele andere ſaken minder is

beſittende, hoe dat ſe meerder be

quamicheyt heeft om te hopen, het

ghenc ſy is hopende, ende vervol

ghens meerder volmaecktheyt der

Hope, ende hoe dateſe meerdere ſa

ken is beſittende, hoe dat ſe oock

minder bequamicheyt, ende behen

dicheyt heeft om te hopen , ende

vervolgens mindere volmaecktheyt

der Hope. Daer-en-boven ſtaet'er te

bemercken, volghens die leeringe,
dat de ziele, hoe dat ſe hare Memo

vie meerder ſal ontblooten van alle

formen, ende andere faken, behal

ven die de Godtheyt raken, oft Gods

Menſch gheworden , wiens ghe

dachteniſſe altydt van# ghe

wicht is, om het voór-geſtelde evn

de te bekomen, om dieſwille dat hy

is den waerachtighen wegh, Leyts

man , ende den oorſpronck van alle

goet; ſoo veel te meer ſal ſe hare

Memorie in Godt veſtighen , ende

die meerder ontledicht houden om

van hem te hopen, dat hy die ſal

vervullen. . :

Het ghene dan,dat ſy doen moet

op dat-ſe ſoude moghen leven in ee

ne ſuyvere ende volkomen. Hope

Godts, is, dat ſoo dickwils als haer

eenighe kenniſſen, ghedaenten, en

de beſcheedelijcke beelden voor

gheſtelt worden [ volghens 't ghene

wy gheſeyt hebben ## moet ſy

haer datelijck , ſonder haer ſelven

daer mede t'onderhouden, tot Godt

keeren, inde vergetentheyt van al

de die ſaken, met eene minnelijcke

affectie, niet meer peyſende, noch

oogh-merck op die# nemende,

tenzy voor ſoo veel als het noodich

ſal weſen , om die inde Memorie te

houden om te verſtaen,ende te doen

het ghene daer ſy toe verbonden is,

is't dat 'et van ſaken zijn , die haer

verbinden : het welck ſoodanich

lijck moet gheſchieden, dat ſe daer

op in't minſten met geene affectie »

oft ſmaeck en magh blyven , uyt

vreeſe dat-ſe miſſchien haer haer

eenich effect, ofte uyt-werckinghe,

ende eenigh beletſelinde ziele#
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den laten. Ende alſoo en moet den

menſch niet laten te peyſen, ende

indachtich te worden, het ghene hy

doen, oft weten moet : want als'er

maer geene affectie van eyghendom

mede gemengelt en is, ſoo en ſullen

ſy aende Memorie niet ſchadelijck

zijn. Hiertoe ſullen de Verskens

ſeer wel dienen, die wy in 't 13.Ca

pittel vanden eerſten Boeck voor

heſtelt hebben. Maer ghy moet

ier wel toezſien (o beminden Le

ſer) ende let daer wel op, dat wy

hier in geender manieren toe-en

ſtemmen , ende over-een-komen »

noch willen over-een-komenin deſe

onſeleeringhe, met die vervloeck

te leeringhe van ſommighe men

ſchen, de welcke door eenen duy

velſchen haet, ende hooverdye ge

dreven, hebben willen te niet bren

# ende uyt d'ooghen der ghe

oovighe# nemen datheyligh,

ende noodtſakelijckghebruyck, en

de die loffelijcke aen-biddinghe der

beelden Godts, ende fijnder Heyli

ghen; in## onſe leeringhe

is ſeer verſcheyden van die : want

wy en leeren hier niet,dat men geen

beelden magh hebben , ende dat

men die niet en moet aen-bidden »

helijck ſy leeren; maer wy ſtellen

# maer alleen elijck voor ooghen,

het verſchil datter is tuſſchen die ,

ende Godt, ende dat men die ſoo

moet aenſchouwen, dat ſy ons niet

en komen te beletten, om te gaen

tot het ghene, dat-ſe bereeckenen,

daer op langer blyvende ſtille ſtaen,

als't noodich is, om te gaen tot het

geeſtelijck. Want gelijckerwys den

middel goet, ende noodtſakelijck

is, om het eynde te bekomen, ghe

lijck de beelden den middel zijn,om

ons Godt ende ſyne Heylighen in

dachtich te maken, alſoo oock als

men te veel blyft ſtille-ſtaen, ende

meerder vanden middel is nemen

de , als't noodtſakelijck is, dat be

let, ende verachtert ons om te be

komen het ghene wy ons voor-wen

den. Hoe veel te meer en ſal'et,in't

heneick hier ben leerende, inde

eelden,ende inwendighe Viſioenen,

de welcke inde zielegheformeert

worden, geene plaetſe grypen, om

dieſwille, dat dien-aengaende veel

perijckelen, ende bedriegeryenko

men te ghebeuren. Maer voor ſoo

veel alsaen-gaet de ghedachteniſie,

d'aen-biddinghe, ende de achtinge

der Beelden, de welcke onſe Moe

der de H. Kercke ons voor-houdt,

daer en kan geen bedroch, nochpe

rijckel in zijn, maer hare ghedach

teniſſe ſal ſeer profytich zijn aende

ziele, ghemerckt dat ſe onſcheyde

lijck met de liefde der ſake veree

nicht is, die ſy vertooghen , ende

ſoo langh als ſy die Beelden ſal ghe

bruycken tot dieneynde ,ſoo ſullen

ſy haer altydt vervoorderen tot de

vereenin # met Godt, is't dat-ſe

de ziele laet vlieghen (als Godthaer

deſe gratie ſal geven ) vande ſchil

derye tot het ghene daer door be

teeckent wort, inde vergetentheyt

van alle ſchepſelen, ende ſaken, die

de ſchepſelen aen-gaen.

#

#
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HET xv. CAPITTEL.

Waer in men beghint te handelen van den Donckeren Nacht

, des Wille. Hier worteene ghetuygheniſſe voor-gheitelt uyt het

Boeck Deuteronomii, ende eene van David, met donderſcheye

van d'affectien des Wille.

Y en ſouden niet met allen

ghedaen hebben met het Ver

ſtands te ſuyveren, om het ſelven te

veſtighen unde deught des Gheloove

# ſin die wy voor-geſtelt heb

n in't SeſdeCapittel vanden twee

den Boeck] van ghelijcken oock de

Memorie , om die te ſtellen inde

deught vande Hope , ten waer dat

wyöock den Wille ſuyverden, om

daer door de liefde te bekomen, die

de derde deught is, door de welcke

alle wercken in't Gheloove ghedaen,

levendich worden, ende van groote

weerde zijn, ſonder de welcke ſy

van geender weerden zijn, ghelijck

den H. Jacobus ſeght, dat het Ghe

loove ſonder de wercken (derliefde)

doodt is. Overſulcx om nu te mo

ghen gaen handelen vanden Nacht,

3jac. 2.

29,

ende werckelijcke ontblootentheyt

van deſe kracht, om die te volma

ken, ende te veſtigen in deſe deught

vande Liefde Godts, ſoo en vind'ick

geene bequamere , ende tot ons

voornemen beter dienende ghetuy

heniſſe, als die is, de welcke in't

eck Deuteronomii uyt-gedruckt

ſtaet, alwaer Moyſes ſeght : Ghy

ſult uwen Heere, uwenG# lief heb

ben uyt gantſch u herte, ende uyt ghe

heel uwe ziele, ende uyt alle uwe krach

ten. In welcke woorden beſloten

Deut.6.

5•

light • al het ghene een geeſtelijck : P# affectien, ofte paſſien zijn

*l

menſch doen moet, ende al het ge

neick hem hier leeré kan,om waer

achtelijck tot Godt te moghen ghe

raken, inde vereeninghe des Wille,

door den middel der Liefde. Want

door deſe woorden wordt aen den 3

menſch gheboden, dat hy in Godt

alle ſynekrachten, ghenegenheden,

werckinghen , ende alle affectien

van ſyne ziele moet beſteden , inder

voeghen dat alle ſyne krachten,ende

de behendicheyt zijnder ziele, hier

toe alleen moet beſtiert worden,vol

ghens het gheneDavid geſeyt heeft:

Mijne#ſal ick voor u bewaren. Pſ, 50,

De ſterckte der ziele beſtaet in hare 'ſ 50.

krachten, paſſien, ende ghenegent- **

heden, de welcke al-te-mael door

den Wille beſtiert worden. Als den

Wille dan die tot Godt beſtiert,ende

die is af treckende van al het ghene

dat Godt niet en is, als-dan bewaert

hy de ſterckte der ziele voor Godt,

ende alſoo comt hy Godt te bemin

nen uwt alle ſyne krachten. Ende op

dat de ziele ſulcx ſoude vermoghen

te doen, ſoo ſullen wy hier hande

len vanden Wille te ſuyveren, van

alle ſyne ongheregelde affectien, of

te ghenegentheden, de welcke oock

oorſake zijn , dat de ziele alle hare

ſterckte voor Godt alleen niet en is

bewarende. -1

vier
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vier-der-hande, te weten, de Bly

ſchap, de Hope, de Droefheyt, ende

de Vreeſe. Welcke paſſien, is't dat-ſe

naer de rechte reden in't werck ge

ſtelt, ende tot Godt beſtiert wordé,

inder-voeghen dat de ziele haer hier

in niet en komt te verblyden, tenzy

in't gene dat ſuyverlijck is ſtrecken

ke tot meerdere glorie , ende eere

van onſen Salighmaker , noch buy

ten hem iet anders is hopende, noch

in eenighe ſaken haer ſelven is quel

lende, ende bedroevende, ten ly in

ſaken, die ſulcx ſijn aengaende,noch

iet en kome te vreeſen, ten zy Godt

alleen : 't is claer ende ſeker, dat

ſy de ſterckte , ende de behendic

beyt der ziele voor Godt alleen be

waren, ende tot hem beſtieren ſal.

Want hoe de zielehaer ſelven in an

dere ſaken meer ſal verheught heb

ben, hoe ſy hare Blyſchap met min

der ſterckte in Godt ſal beſteden :

ende hoe ſy hare Hope in andere ſa

ken meerder ſal gheſtelt hebben,hoe

ſy minder op Godt ſal betrouwen,

ende ſoo voorts van d'andere. Ende

op dat wy hier van eene volkomere

leeringhe ſouden geven, ſoo ſullen

wy, volghens onſeghewoonte, van

elck een van deſe vier paſſien, ende

van de ghenegentheden des Wille in

het beſondergaen handelen : want

degheheele ſake van deſe vereenin

ghe met Godt, beſtaet inde ſuyve

ringhe vanden Walle, van alle ſyne

affectien , ende ghenegentheden,

op dat den menſchelijcken, ende

verworpen Wille, om deſe maniere

inden Wille Godts kome te verande

ren, wordende ghelijck eens met

den Wille Godts.

Deſe vier paſſien hebben ſoo veel

meerder macht over de ziele , en

komen die meerder te beſtryden »

hoe den Wille minder ſterckte in

Godt heeft , ende meerder is han

gende vande ſchepſelen : want ſy

comt haer ſelven als-dan in ſaken,

die geen vreught weerdich en zijn,

lichtelijcker te verheughen , ende

# comt die te hopen,daer geen pro

yt in en ſteeckt, ende ſy bedroeft

haeroock, over het ghene , waer

in ſy haer ſelven miſſchien behoor

den te verheughen, ende ſy vreeſt,

#geene redenen is, om te vree

CI), . f

Uytdeſe affectien, als ſy onghe

regelt zijn, komen alle ghebreken

ende onvolmaecktheden voorts in

de ziele, ghelijckoock alle deugh

den als ſy wel gheſtelt zijn , ende

over-een komen. Maer hier ſtaet te

bemercken, dat ſoo wanneer eene

van die, haer ſelven naer de rechte,

reden ſal gevoeght hebben, ſooſul

len d'andere hun op de ſelve manie

reoock voeghen, uyt reden dat de

ſe vier paſſien der ziele ſoodanich

lijck onder hun over-een komen,

ende ghelijckformich zijn,dat,waer

eene van die metter daet toe gene

ghen is, d'andere van ghelijcken

daer toe oock ghelijckuyt haer na

ture gheneyght zijn : ende is't by

aldien, dat eene van die haer ſelven

metter daet is weder-houdende, ſoo

komen d'andere van gelijcken, haer

inde ſelve kracht naer de ſelve mae

te te weder-houden. Want is't dat

den Wille fich in eenige ſaken comt

te verheughen , ſoo moet hy ver

volghens naer de ſelve maete die ſa

ken hopen, ende de Droefheyt met

de Vreeſe zijn daer oock inde ſelve

cracht begrepen, ende naer de mae

te dat hy ſich van die vreught komt

af-te-trecken, ſoo komen oock de

Hope, de Droefheyt, ende de Vreeſe

EG
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te verdwynen: want den Wille met

ſyne vier paſſien, is op eene ſekere

maniere beteeckent door de figure

vande vier Dieren, de welcke den

oock d'andere weder-keeren, ende

ſoo voorts van d'andere.

Waer uyt moet ghy, ô geeſtelijc

ke ziele, bemercken, ende beſpeu

Ezech. Profeet Ezechiel gheſien heeft in ren , dat alwaer eene van die paſſies

E6, een lichaem, de welcke vier aen- haer ſal keeren, aldaer ſaloock ghe

- ſichten hadden, ende de# heel de ziele, den Wille, ende d'an

van d'een, waren ghevoeght by de

vleughelen van d'andere, ende een

jeghelijck van hun wandelde voor

ſijn aenſicht, ende ſy en keerden niet

wederom, als ſy wandelden : op de

ſelve maniere zijn de vleugelen van

ieder van deſe affectien ſoodanich

lijck by-een ghevoeght met die van -

d'andere, dat alwaer d'eene van die

haer aenſicht ( dat is hare wercke

dere krachten hun keeren, ende ſul

len al-te-ſamen leven onder't be

dewanck van deſe paſſie, ende daer

en-boven ſullen oock die dry andere

paſſien in die eene paſſie leven om

de ziele te quellen , ende te belet

ten, op dat ſy niet en ſoude vlie

ghen tot de vryheyt , ende ruſte

vande ſoete beſchouwinghe , ende

vereeninghe. Hierom ſeght Boetius Bott.de

ſeer wel: dat is't by-aldien, dat ghy Conſol.

de waerheyt ſoeckt te verſtaen met Philoſ.

een claer licht » ſoo moet ghy alle 1. H.

lijckheyt) is keerende, ſoo moeten

d'andere inde ſelve kracht haer'noot

ſakelijck volghen : ende als d'eene

ſal vernedert worden[#jck daer

gheſeyt is] ſoo ſullen d'andere van

ghelijcken vernedert worden, ende

als ſy verheven ſal worden, ſooſul

len d'andere oock verheven wordé :

alwaer hare Hope ſal weſen, aldaer

ſal oock hare Vreught, Vreeſe, ende

Droefheyt weſen , ende is't dat ſy

weder-keert, van ghelijcken ſullen

Vreught, Hope,Droefheyt, ende Vreeſe Metr. 2

verworpen : want voor ſoo veel als

deſe paſſien d'overhandt hebben, en

laten de ziele niet in ruſte ende vre

de , het welck noodtſakelijck ver

ſocht wordt voor de wysheydt , de

welcke ſy naturelijck, ende boven

naturelijck kan bekomen, ende ont

fanghen.

HET xvi. c APITTEL

Waer in men beghint te handelen van d'eerſte affectie des Wille.

. Hier wort oock uyt-gheleyt wat dat de Blyſchap is, ende daer

wort een onderſcheyt der ſaken, waer in den Wille ſich verheu

ghen kan, voor-gheſtelt.

TD 'Eerſte vande paſſien der ziele,

T: ende van d'affectien des Wille,

is de Blyſchap, de welcke iſ voor ſoo

veel als aen gaet het ghenewy mey.

nen te ſegghen 1 niet anders en is,als

' - - - - - -

eene voldoeninghe inden Wille, ge

voeght met achtinghe van eenighe

ſaken , de welcke hem goet ende

betamelijck ſchynen te weſen: want

den Wille en verheught ſich noyt

Dd 2 over
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over eenighe ſaken, ten zy, als hy

die in weerde houdt, ende daer ver

noeghen over heeft : het welck

nochtans verſtaen moet worden van

de werckelijcke Blyſchap, de welc

ke als-dan ghebeurt, als de ziele

claerlijck ende beſcheedelijck kent,

ende verſtaet, het ghene, waer over

ſy haer ſelven is verheughende,ende

in haer macht is, haer daer over te

verheughen, oft niet. Want daer is

eene andere lydentlijcke Blyſchap,

inde welcke de ziele# ſelvé ver

blydende , ende ghenietende kan

vinden , ſonder nochtans iet claer

ende beſcheedelijck te verſtaen (en

de ondertuſſchen oock verſtaende

van waer ſulck eene vreught is ko
mende : noch ten is in dien tydt in

haer macht niet, van die Blyſchap

te ghevoelen, ofte niet te gevoelen,

waer van wy hier naer ſullen hande

len Wy# nu maer alleenelijck

gaen handelen vande Blyſchap, voor

Hoo veel, als ſy werckelijck is , en

de vrywillich van beſcheedelijcke

ende clare ſaken.

De Blyſchap kan voorts-komen,

uyt ſes ſoorten van ſaken ofte goe

deren, te weten# Tydelijcke, Na

turelijcke , Sinnelijcke, Zedelijcke,

Boven-naturelijcke, ende Geeſtelijc

ke, waer van wy ordenlijck ſullen

gaen handelen, ſtellende den Wille

inde reden, op dat hy ontwert, ene

de daer van gheſuyvert zijnde, ghe

heel de kracht van ſyne Blyſchap in

Godt alleen kome te ſtellen. Tot

welcken eynde is'et oorboorlijck

hier een fondament voor-te-ſtellen,

het welck ſal weſen ghelijck eenen

ſtock, op den welcken wy altydts

moeten ſteunen, ende 't is noodich,

dat men dit wel comt te weten, ge

merckt dat dit het licht is, door het

welck wv ons ſelven moeten beſtie

ren , ende door welcken middel wy

deſe leeringhe verſtaen , ende de

Blyſchap in alle deſe goederen tot

Godt moeten ſtieren. Het welck is,

dat den Wille ſich in geene andere

ſaken en magh verheughë ende ver

blyden, tenzy in die alleen, die tot

meerdere eere, ende glorie Godts

zijn ſtreckende , ende dat d'alder

meeſte eere, die men Godt kan be

wyſen, is, dat men hem comt te

dienen volgens d'Evangeliſche vol

maecktheyt, ende al het ghene dat

daer onder niet begrepen en is , dat

en is van geender weerden,noch aen

den menſch profytich.

HET XVII. CAP I TT EL. . .

Waer in gbehandelt wortvande Blyſchap, die men uyt de tyde

lijcke goederen is ontfanghende. Hier wort cock gheleert hoe

men die tot Godt moet beſtieren.

'Eerſte ſoorte van goederen »

- die wy gheſeyt hebben, zijn

de tydelijcke. Door tydelijcke goe

deren verſtaen wy hier, Rijckdom

men, Heerſchappyen, Ampten,en

de andere eer giericheden 3 daer

en-boven oock##
ſchappen, Houwelijcken &c. overacnappen, J welcke
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welcke dinghen den Wille ſich kan

Eccleſ.

B I, IO

Matt,

43.23.

verblyden. Maer het is claer dat'et

eene ſeer groote ydelheyt is, dat de

menſchen ſich ſoecken te verblyden

in Rijckdommen , in Eer-titels,

Staeten, Heerſchappyen, Ampten,

ende in dierghelijcke andere ſaken,

daer ſy ghewoonelijck komen naer

te ſtaen. Want waert dat men door

meerdere rijckdommen, meerdere

dienaeren des Heeren quamen te

weſen, ſoo ſoude men ſich met re

den over de rijckdommen mo

ghen verblyden; maer ten is alſoo

niet, want ſy konnen oorſake we

ſen, van Godt meerder te vergram

men, volghens de leeringhe vanden

Wyſen-man, ſegghende: Sone, is 't

dat ghy rijck yyt, Joo en ſuldy niet vry

#ijn van ſonden. Want al-hoe-wel

at'et waer is, dat de tydelijcke goe

deren uyt haer nature, den menſch

niet noodtſakelijck én doen ſondi

# , nochtans om dat 'smenſchen

erte uyt kranckheyt daer aen ghe

meynelijck comt te kleven, ende al

ſoo Godt comt te laeten, het welck

ſonde is, hierom ſeght den Wyſen

man, dat ghy van ſ nden niet vry en

lt zijn. Hierom noemt onſen Sa

ighmaker Jeſus Chriſtus in't Hey

ligh Evangelie de rijckdommen ,

doornen te weſen, op dat men hier

door verſtaenſoude , dat den ghe

nen , die-ſe met den Walle comt te

handelen, door eenighe ſonden ſal

gheſteken worden ; Maer die in de

doornen gheſaeyt is , dat is deſen, die't

woordt# ende de ſorghvuldicheyt

van deſe werelt, ende de bedriegelijck

heyt der rijckdommen verſmachten't

woordt, dyf. Dit geeft oock ſeer wel

te kennen de vervaerlijcke Sentene

tie, die onſen Salighmaker door den
EH,

>> . . * .

theus heeft uyt-gheſproken, -

ſegghende : Vooriraer, voornaerick

ſegghe u-lieden , dat den rijcken niet

##ſal in't Rijck der hemelen

komen : te weten, die daer in ſyne

affectie, ende vreught ſal ſtellen :

waer door hy genoeghſaem te ken

nen geeft, dat den menſch ſich niet

lichtelijck en moet verblyden inde

rijckdommen, de welcke hem in

ſulck een groot perijckel ſtellen.

Hierom heeft David gheſeyt, om

ons hier af te trecken : Is't dat de

rijckdommen overvloedich zijn, ſoo en

wilt u herte daer op niet ſtellen.

Ick en wille in eene ſake, die ſoo.

claer is, geene meerdere ghetuyge

niden voor den dagh brenghen :

want wanneer ſoud ick ghedaen

hebben, met al het quaet te verha
len, het welck Salomon ons voor

houdt in ſijnen boeck Eccleſiaſtes,

Matth,

I 9- 24

* * *

Fſ 6,

E I•

ſegghende : Ydelheyt der ydºlheden, Eecl. r.

ende het is al ydelheyt :

hebbende geweeſt denalderwyſten,

ende ſeer overvloedich in rijckdom

men, wel wetende, wat dat'et al

te mael was, heeft gheſeyt, dat al

het ghene, dat onder de ſonne was,

niet anders en was als ydelheydt der

Jdelheden , ende pynelijckheyt des

eeſts, ende eeneydele ſorghvuldic

-yt des ghemoets, ende dat den

ghenen, die de rijckdommen ſou

de beminnen, daer uyt geen profyt

en ſoude trecken : ende dat men

oock de rijckdommen bewaert, tot

ſchaede van hunnen Heer , ghelijc

ker verhaelt wort in 't H. Evangelie,

alwaer wy leſen, dat den ghenen,

die ſich verheughden,om dat hy ee

ne groote menichte van vruchté by

een vergadert hadde, om vele Ja

ren te leven, op den ſelven Nacht

ghehoort heeft :

den welcken 2.

Ghy dwafen, daer Luc. 12

gby zyt, deſen macht ſullen ſy u ziele zo. -.
Dd 3 " " - ' '' van
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ſºf 48.

G7.

Matth.

van u wederom eyſchen, om rekeninge

te geven, en de het ghene ghy bereydt

bebt , aen wie ſal'et komen? Eynde

lijck heeft David ons oock het ſelvé

gheleert , ſegghende : En wilt niet

vreeſen als den menſch rijck ſal gewor

den zijn, want als hy ſal komen te ſter

ven, ſoo en ſal hy dat al te-mael niet

mede nemen, noch ſyne glorie en ſal

met hem niet neder-dalen. Hier door

te kennen gevende, dat men met
ſulcken menſch eerder moet mede

l den hebben, als hem wel ſyne

rijckdommen te benyden. Hieruyt

ſoo volght dan, dat den menſch ſich

niet en moet verblyden, om dies

wille dat hy , oft ſijnen broeder ee

nighe rijckdommen is beſittende ,

maer alleenelijck, is't dat hy , die

wel weet te ghebruycken tot den

dienſt Godts : want is't dat'et toe

helaten is, ſich daer over te ver

lyden, dat ſal alsa dan weſen, als

# besteedt worden in ſaken,

ie de Godts-dienſticheyt zijn aen

gaende, anderſints en ſal men daer

geen profytuyt trecken. Het ſelven

moet men ſegghen van d'Eer-titels,

Heerſchappy en , Ampten , #
want het is eene ſeer groote ydel

heyt, ſich daer over te verblyden,
ten waer dat men miſſchien merck

ten, dat men Godt daer door meer

der quame te dienen, ende onſen

wegh tot het eeuwigh leven meer

der verſekerden. Endeghemerckt,

dat men niet claerlijck en kan on

derkennen, oft dat'et alſoo is, dat

men Godt op die maniere beter kan

dienen,ſoo ſoud'et eene grooteydel

heyt zijn , ſich daer over beſchey

dentlijck te verblyden, ghemerckt

dat ſulcke vreught niet redelijck en

kan zijn : want onſen Salighmaker

16.26 dieſeyt: Wat ſal'et den menſch baten,

' ' , -

w

is't dat hy den ghcheelen weerelt comt

te winnen, ende ſyne ziele verlics come

te lyden ! Daer en is dan geene reden

om ſich te verheughen, ten zy, dat

het is ſtreckende tot meerderGodtse

dienſticheyt.

Daer en is oock geen reden, om

ſich te verblyden in de kinderen,om

datter veel in't ghetal , ende rijck

Zijn , noch oock , om dat ſe met

vele naturelijcke gaven begifticht

zijn, maer alleenelijck, is't dat ſy
Godt dienen: want noch de ſchool

heyt , noch rijckdommen, noch

edeldom en hebben aen Abſalon,

Sone van David, ghebaet, om dieſ

wille dat hy Godt niet en heeft ghe

dient. 't Is dan eeneydele ſake ghe

weeſt » van ſich te verblyden over

ſoodanighen Sone. Hier uyt blijckt

oock, dat'et eeneydelheyt is, kin

deren wenſchen te hebben, ghelijck

ſommighe doen , die de gheheele

werelt beroeren, ende om-keeren,

door de begeerte, die ſy hebben om

kinderen te moghen kryghen, daer

het hun nochtans niet en blijckt,oft

# goet ſullen weſen , ende Godt

ienen, ende oft hunne vernoegin

ghe, die fy van hun te verwachten

ſtaen, miſſchien in droefheyt niet

en ſal veranderen, de ruſte , ende

den trooſt , in quellinghen, ende

tribulatien, d'eere in ſchande, ende

oft ſy geen oorſake ſullen geven,van

Godt meerder te vergrammen,ghe

lijck'et dickwils gheſchiet : van de

welcke Chriſtus onſen Salighmaker

gheſeyt heeft, dat ſy de zee, ende

d'aerde ront-om gaen, om die rijck

te maken , ende alſoo kinderen des

verlies op koeſteren, twee-maeler

gher als ſy zijn. - - -

Hierom al-hoe-wel, dat de for

tune aenden menſch ſeer ſchoon

ſchynt

a
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ſchynt toe-te-lacchen , en de alles

comt te ghelucken,ende eenen goe

den uyt-val te hebben , ende ghe

lijck her ghemeyn ſpreeck-woordt

ſeght , alles voor wint , ende voor

de handt winſt ſchynt te weſen, ſoo

moet hy eerder vreeſen, als ſich

verblyden , om dieſwille dat hier

door de ghelegentheyr , ende het

perijckelcomen te groeyé van Godt

te vergrainmen, ende van hem te

vergeten, ghelijck wy gheſeyt heb

ben. Hierom Salomon, die hier in

met ſulcke voorſichticheyt voorts

gonck, heeft deſe woorden voorts

ghebrocht : Het lacchen heb ick voor

blyden maeltydts : trant daer in wort

men vermaent van 't cynde, van alle

menſchen , ghelijck den ſelven Wy

ſen-man ſeght. -

'tSoude oockydelheyt zijn , ſich,

te verblyden over eene vrouwe, oft

eenen man, als'et niet claerlijck en

blijckt,oft men Godt inden Houwe

lijckenſtaet beter ſoude dienen: ter

contrarie men ſoude eerder moeten

beſchaemt zijn, om dieſwille dat 'et

houwelijck oorſake is [ ghelijck den

H. Paulus ſeght] dat men ſijn herte

voor Godt niet gheheel en ganſch

bewaert, maer van weder-ſyden »

d'een op d'ander comt te ſtellen.

2. dolinghe gheacht , ende aende blydt Hierom ſeght hy : Zyt ghy van eene 1. Cor.

ſchap heb ickgheſeyt , waerom wordy huyrsvrouwe ontbonden, en wilt geene 7.27.

te vergeefs bedroghen ? al oft hy had

de willen ſegghen, als wanneer alle

faken my toe-lachten, ſoo heb ick

het eene dolinghe, ende bedrogh

gheacht te zijn, van myſelven daer

over te verblyden : ende voorwaer

't is aenden menſch eene groote

dwaef heyt , ende dolinghe , die

ſich comt te verheughen in't ghene

dat hem ſchynt toe-te-lacchen,ende

te verblyden, ſonder te weten, oft

hem daer uyt eenich goet ſal volghé

tot ſyne Salicheyt : Het herte der

wyſen is, daer droefheyt is : ende het

herte der dwafen daer blyſchap is ,

ſeght Salomon. Want ydele vreught

verblint het herte, noch en laetºet

de ſaken niet overpeyſen,noch over

weghen, maer de droefheyt opent

d'ooghen, ende maeckt dat men de

ſchadelijckheden , ende profyten

der ſaken comt t'overweghen, ende

tº'overpeyſen. Waer uyt volght, gee

lijck den ſelven Wyſen-man ſeyt,

44- Dat beter is de gramſchap dan het lac

chen: hierom, Ir't beter te gaan maer

een lijckhuys, als maer een huys des

buyt-vrouwe ſoecken. Maer is't dat

ghy eene hebt, dat moet met ſulcke,

vryheyt des herten zijn, al oft gv die

niet en waert hebbende. Het welck

den ſelven Apoſtel ons leert , ſpre

kende oock vande tydelijcke goede

ren, daer wy nu van gehandelt heb

ben , met deſe## : Aldus dit,

Jegh ick u-lieden broeders , den tydt is

cort, daer reſteert, dat oock de ghene,

die huys-vrouwen hebben, ſüllen zijn

als geene hebbende, en de die weenen,

als niet veenende, ende die blyde zijn,

als niet blyde zijnde , ende die koopen,

als niet beſittende, ende die deſe we

relt ghebruycken, al oft ſy die niet en

ghebruyckten. Het welčk hy daerom

al-te-mael gheſeyt heeft, op dat hy

ons ſoude te verſtaen geven, dat'et

eeneydele, ende vruchtelooſe ſake

is, dat men ſyne vreught ende Bly

ſchap op iet anders comt te ſtellen,

als op het ghene, dat d'eere, ende

lorie Godt is aengaende: want de

# naerGodt niet en is, die

en kan###"
dich zijn, noch wel ghelucken.Cn zijn , 8 HET

Zu

*

Ibid. 3 t
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HET xvIII. CAPITTEL.

Vande ſchadelijckheden, die de zielen konnen over-komen , uyt

oorſake, dat ſe hunne Blyſchap in tydelyckegoederen ſtellen.

Aert ſaken dat men de ſchade

lijckheden moeſten voor-ſtel

len , die de ziele over-komen, als

ſy d'affectie des Wille, op tydelijcke

oederen comt te ſtellen, ſoo ſoude

e penne, en inck, pampier, ende

den tydt ons ontbreken : want de

zielen comen dickwils door ſeer

kleyne beginſelen te vallen in groo

te onghevaren, ende alſoo groote

goederen te verlieſen : ghelijcker

wys oock uyt een genſterken viers,

ten zy dat'et uyt-ghebluſt worde,

eenenſeer grooten brandt kan ver

oorſaeckt worden, die oock den ge

heelen werelt ſoude konnen ver

branden. Alle deſe ſchadelijckhedé

trecken hunnen oorſpronck , ende

zijn ghegrontveſticht in eene ſekere

privative, ofte beroovelijcke, ende

rincipale ſchadelijckheyt, de welc

# in deſeydele vreught , ende Bly

ſchap wort ghevonden, die beſtaet

in eene vervremdinghe, ende afge

ſcheydentheyt van Godt. Want ge

lijckerwys aen eene ziele alle goet is

over-komende, de welcke haer ſel

ven door d'affectie des Walle is kee

rende tot Godt, alſoo oock wort de

ziele overlaſt met alle quaet , ende

ſchadelijckheden, de welcke haer

ſelven door d'affectie der ſchepſelen

van hem is af-keerende, naer pro

portie vande vreught ende affectie ,

door de welcke ſy de ſchepſelen is

aen-klevende : want dit is ſy ſelven

van Godt af-ſcheyden. Waer uyt

volght, dat naer de mate dat iemant

ſich van Godt is vervremdende, ſoe

ſal hy lichtelijck konnen beſpeuren,

dat deſe ſchadelijckheden minder,

oft meerder vol-komen ſullen we

ſen, ende ten meerderen-deel ghe

beuren ſy te ſamen in d'eene, ende
in d'andere maniere.

Deſe beroovende ſchadelijckheyt,

waer uyt wy ſegghen, dat voorts

komen d'andere beroovelijcke, en

de ſtaendelijcke, heeft vier trappen

waer vandeneenen ergher is,als den

anderen : ende als de ziele tot den

leſten trap ſal ghekomen zijn, ſoo

ſal-ſeghekomen zijn tot het uytter

ſte van alle quaet, ende ſchadelijck

heden, die men in dit gheval kan

voor-ſtellen. Seer wel heeft Moy

ſes deſe vier# te kennen ghe

geven , met

** *

gheworden, ende hy heeft teghen-ghe

ſtreden : hy is weeldich ghcworden ,

vet, ende breedt, hy heeft Godt fijnen

Schepper verlaten, ende hy is van Godt

Jijnen Salighmakergheſcheyden.

Deziele, die## ghe

weeſt is, die is vet ende dick ghe

worden, als ſy haer ſelven inde Bly

ſchap der ſchepſelen heeft laten ver

ſmoren. Waer uyt voorts komt den

eerſten trap van deſe ſchadelijck

heyt, den welcken is achterwaerts

te gaen, het welck niet anders en is,

als eene groote onverſtandicheyt »

ende Plompigheyt desgenoeg#
OQlſ

- - eſe woorden : Den Deus.

ghenen die ick beminden is vet en dick 32. I5.



des Berghs Carmeli. 225

Godt, de welcke haer deGoddelijc

ke goederen verduyſtert, ghelijc

kerwys een wolck de locht verduy

ſtert, op dat-ſe door het licht der

ſonne niet wel verlicht en ſoude

worden , want om de ſelve reden,

dat eene geeſtelijcke ziele hare

vreught in eenighe ſaken gheſtelt,

ende den toom aen hare ghenegent

heden ghegeven heeft om eenighe

onbetamelijckheden te ghenieten,

ſoo heeft ſy haer ſelven ten opſicht

vanGodt,verduyſtert,ende de ſuyve

re eenvoudige kenniſle des verſtants

verdonckert , volghens het ghene

5ap. 4. den H. Geeſt leert in 't boeck der

B2.

Exod.

23 89.#

Wyſheyt, ſegghende : De betoove

# der ydele woorden, verdonckert

goede dinghen, ende d’ongheſtadtcheyt
der## den#

ſonder aercheyt. Door welcke woor

den den H. Geeſt te verſtaen geeft,

dat al-hoe wel, datter inde ziele

eene aercheyt voor-ghegaen en is,

# quaet-luſtſcheyt alleen, ende het

vernoeghen der gheſchapen din

ghen isghenoeghſaem, om in haer

deſen eerſten trap der ſchadelijck

heden te veroorſaken, den welcken

is de plompicheyt des geeſts, ende

verduyſteringhe des verſtants, om

de waerheyt te onder-kennen, ende

van iedere ſake wel t'oordeelen.

Ende de heylicheyt, noch oock het

goet oordeel des menſche is ghe

noeghſaem, om deſe ſchadelijck

heyt t'ontgaen, is't dat hy plaetſe

geeft, aen de quaet-laſticheyt, oft

aen de Blyſchap in tydelijcke ſae

ken. Hierom ſeght Godt door Moy

ſes deſe woorden tot onſe onder

richtinghe : Ghy en ſult geene giften

en, die oock de Wyſe verblin

den. Hyſprack dit namentlijck aen

die, de welcke rechtersſouden we

ſen ( want ſoodanighe menſchen

hebben van noode, dat hun oordeel

ſuyver, ende ſubtyl zy, het welck

ſy geenſints en ſullen konnen heb

ben, is't dat ſe hun laeten verley

den door de begeerlijckheyt ende

vernoegentheyt der giften. Hier

om heeft Godt aen Moyſes oock

gheboden, dat hy ſoodanige Rech

tersſoude ſtellen,die eenen ſchroomt

vande giericheyt ſouden hebben,

op dat hun oordeel,door dennſmaeck

der begeerlijckheyt der rijckdom

men niet verkeert, ende verduyſtert

en ſoude worden : Ende hierom

en ſeght hy niet alleenelijck, dat ſy

die niet en ſouden wenſchen, maer

dat ſy daer van oock eenen ſchroom

ſouden hebben. Hierom denghenen

die ſy ſelven volcomentlijck ſoeckt

te bevryden van d'affectie der lief

de, dien moet ſy ſelven in eene af.

ghekeertheyt ende haet houden,

ſich beſchermende met het ghene,

dat aen d'andere contrarie is. Ende

dit is de reden, waerom dat Samu

el altyt ſoo rechtveerdighen, ende

verlichten. Rechter ghweeſt is, om

dieſwille dat hy noeyt eenige giften

ontfanghen en hadde, ghelijck h

ſelverisſeggende in't eerſte#
de Koninghen.

Den tweeden trap van deſe beroo

velijcke ſchadelijckheyt treckt harë

oorſpronckuyt den eerſten trap,het

welckdeſe naervolghende woorden

uyt de boven ghemelde ghetuyge

niſſe te kennen geven, te weten :

Hy is weeldsch gheworden, vet , ende

breedt. Ende alſoo is deſen tweeden

trap eene verbreedinghe des Wille,

den welcken nu is meerder onghe

bonden gheworden in tydelijcke ſa

-

1. Regiº

I2. 3e

ken , het welckdaerin beſtaet, dat

hy nu ſoo ſorghvuldich niet meer

Ec en
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rº.

en is , noch ſulcke pynelijckheydt

meer en heeft, noch oockſoo groo

telijcx meer en comt te achten van

d'ongheſchape goederen te ſmaken

endeteghenieten. Het welck daer

uyt ghekomenis, om dieſwille dat

hy te voren denvollen toom geghe-,

ven heeft, aen die ongheregelde

blyſchappen , want door dien dat

y aen die plaetſe ghegeven heeft,

oo isde zielein die vreught vet en

# dickgheworden, ghelijck aldaer

gheſeyt wort, ende# vetticheyt

ende dickte der Blyſchap, ende des

ghenegentheyts, heeft den Wille tot

de ſchepſelen meerder doen ver

breeden. Het welckgroote ſchade

lijckheden is veroorſakende : want

deſen tweeden trap, comt den Wille

van Godt,ende van ſyne H, Oeffe

ninghen af-te-trecken, met eene

onſmakelijckheytende walghe der

ſelven, gm dieſwille dat hy nu ſijn

#" opandere dinghenghe

elt heeft, ſich begevende tot vele

andere onbetamelijckheden, ghe

noechten ende# vreughden.

Ende als deſen tweeden trap volco

mentlijck volbrocht is,ſoobeneemt,

ende berooft hyden menſch gehee

lijck van alle fijne geeſtelijcke oefe

ninghen, die hy was doende, ende

maeckt dat gheheel ſijnen geeſtende

begeerte ſich beſich houden, metty

delijckerende wereltlijcke ſaken.

Overſulcx die nu in deſen tweeden

trapgheſtelt zijn, en hebben niet al

leenelijekhun oordeelende verſtant

verduyſtert , om de rechtveerdic

heyt, ende waerheyt t'onderken

nen, ghelijck die hebben, de welc

ke zijn inden eerſten trap, maer fy

zijn oockſeerſlap, endelauw in die

3 te kennen, ende te vol-brenghen,

volghens 'eghene Iſaias van die is

t- - --

alle deghene, die de krachten haer

ſegghende met deſe woorden : S

beminnen al-te-mael de giften, en

volghen de vergeldinghen, de weeſen en

doen ſy geen recht, ende de ſake der

weduwen en somt tot hun niet binnen :

het welck niet en gheſchiet ſonder

hun foute, namentlijck als ſy daer

oe verbonden zijn uyt de cracht van

unampt: want de ghene,de welc

keindien trap gheſtelt zijn, en ont

breeckt gheenargheyt,ghelijckaen

die, de welcke inden eerſten trap

zijn , ende op deſe maniere zijn-ſe

meerder vande rechtveerdicheyt ,

ende deughden vervremt, om dieſ

wille dat hunnen wille door de lief

de der ſchepſelen meerder ontſteken

is. Overſulex dan het ghene aen

hun eyghen is, die in deſen tweeden

trapgneſtelt zijn, is eene overgroo

te ſlappicheyt in geeſtelijcke ſaken,

ſonder hunne plicht te quyten, in

die met yver te vol=brenghen, die

eerder oefenende , om wel-ſtaens

wille', oft uyt ghedwongentheyt,

oftweluyteene dorre ghewoonte,

daerſy allenskens toegekomen zijn,

als wel die oefenende uyt eenen
drift der liefde,

Denderden trap van deſe beroo

welijcke ſchadelijckheyt , is Godt

gheheel engantſch te verlaten,ſon

der eenighe ſorghe van ſijnen. Wet

te volbrenghen, om te voldoen aen

ſaken van deſe werelt, die van geen

der Weerden en zijn, waer door ſy

oock, om hunne begeerlijckheydt,

in doodelijcke ſonden komen te

vallen. Deſenderden trap wordt te

kennen ghegeven inde naervolgen

de woorden vande boven-ghemelde

ghetuygheniſſen , te weten: Hy

heeft Godtſijnen Schepper verlaten. In

deſen derden trap worden begrepen

der

* 23.
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Luc. 16

et

-

gerem.

der ziele ſoodanichlijck in rijck

dommen , ende tydelijcke ſaken

verſmoort, ende verſmacht heb

ben, dat ſy in't minſten geene ſor

he meer en hebben, om te vol

renghen , daer ſy toe verbonden

zijn door den Wet Godts : ſy heb

ben eene groote vergetentheyt ende

traegheyt in't ghene, het welck hun

eeuwighe ſalicheyt is aen-gaende,

maer in ſaken deſer werelt, hebben

ſy eene groote levendicheyt, ende

vernuftheyt : inder voeghen , dat

Chriſtus ſelver, die ghenoemt heeft

te veſen kinderen van deſe eeuwe,

ſegghende: Dat de kinderen van deſe

eeuwe wyſer zijn, als de kinderen des

lichts : dat is te ſegghen, dat ſy in

hunnen handel voorſichtigher zijn ,

als welde kinderen des lichts inden

hunnen zijn : endealſoo en#
in goddelijcke ſaken niet met allen,

maer inde ſaken des werelts, ſijnſy't

al. Soodanighe menſchen, zijn ##
gentlryck de gierigaerts, de welcke

alreets hunne herten met ſulcke af

fectie endeghenegentheyt, op tyde

lijcke ſaken gheſtelt hebben, dat ſy

noyt verſaet en konnen worden; in

teghendeel hunne dorſtelijcke on

verſadelijckheyt, neemt ſooveel te

meer toe, hoeſy hun meerder ko

men af te2treckenende tevervrem

denvandefonteyne,de welcke Godt

is, die hun alleen konde verſaeden.

Van ſoodanighe ſpreeckt Godtſel

ver door ſijnen Profeet Jeremias:

Sy hebben my verlaten, die de fonteyne

2- 13- ben der levende wateren, en de fy heb

ben voor hunputtenghegraven, diege

# waren, die geen water en kone

denhouden. Ende dit gheſchiet daer

om, om diefwille dat den gierigaert

inde ſchepſelen niet en vint , waer

hy fijnen dorſt mede ſoude verſlaen,
r

maer wel, om dien te vermeerde

ren. Deſe zijn't , die in duyſent

ſoorten van ſonden komen te vallë , .

om de tydelijcke goederen, en de

van die ſpreeckt David : Sy zijn

over ghegaen tot de begeerelijckheyde
des herten.

Den vierden ende leſten trap van

deſe beroovelijcke ſchadelijckheyt,

wort onsuyt-ghedruckt inde voor

ghemelde ghetuygheniſſe met deſe

woorden, te weten: Hy is van Gode

Jijnen Salighmaker gbeſcheyden : in

den welckenſy vanden derden trap

komen te vallen, daer wy nu van

# hebben. Want door

ien, dat den gierigaert geen feyt

en maeckt, van ſijn herte te pooghé

tot d'onder houdinghe# et

des Heeren, ende dat om de tyde

lijcke goederen; ſoo is': , dat eene

gierighe ziele, haer grootelijckx

comt te vervremden van Godt,vol

ghenshare Memorie, Verſtant, ende

Wille, de welcke Godt oockſooda

nichlijck.com te vergeten, al ofth

haren Godt niet en ware : 't welc

daerom gheſchiet, om dieſwille dat

ſy van haer geltengoet, haren godt

comt te maken, ghelijckerwysden

H. Apoſtel Paulus ons leert, ſeg

gende : Dat de giertcheyt eene ſlaver

7-,

Pſ: 72;

tºt -

-- --

Coloſ. 5

nye is der afgoden: want deſen vier- 5

den trap gheraeckt totde vergetent

heyt Godts, ende het herte, 'twelck

formelijck in Godt moeſt gheſte

worden, wort in het gelt formelij

gheſtelt, al ofter geenen anderen

Godt en ware, als 'tgelt. Vandeſe

vierden trap zijn deghene, die nie

en vreeſen Goddelijc ende bo

ven-naturelijckeſaken te beſtieren

tratie behoorden te do
Ee 2 tot

-

####
# Godt, daer ſy# #

-
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Nunn,

22-7.

Ati. 2.

48.

tot Godt te beſtieren , ghelijck het

redelijkkwas. -

Dengoddelooſen Balaam is van

dit ghetal gheweeſt, die de grace

verkochte, de welcke hy van Godt

ontfanghen hadde. Vanſulcké ſlach

is oock gheweeſt Simon den Toove

raer, den welcken meynden, dat

de gracie Godts met geſt ghekocht

wiert, willende die koopen. Waer

in ſy het gelt meerderwaren achten

de , want ſy meynden datter andere

ſouden gheweeſt hebben, die-ſe

meerder ſouden gheacht hebben,

gevende de gracte voor gelt. Daer

zijn der vele in deſen tydt, die van

eſen vierden trap zijn, de welcke

de reden verduyſtert hebbende door

de begeerlijckheyt, dienen hetgelt

in geeſtelijcke ſaken , ende Godt

Piet , ende worden beweeght om

iet te doen voor 't gelt, en de niet

voor Godt, hebbende den tydelijc

ken loon voorooghen, ende niet de

oddelijcke vergeldinghe, maken

e op veel-der-ley manieren het

## hunnen principaelſten Godt ,
etſelven voor-ſtellende aen't leſte

cynde, het welck Godt is.

Vandeſen vierden trap zijn oock

alle die ellendighe menſchen, de

welcke verſot zijnde naer de tyde

lijcke goederen, die voor hunnen

Godt ſoodanichlijck houden, dat-ſe

niet en twyffelen van hun leven te

offeren, ende te pande te ſtellen,als

ſy komen te mercken dat deſen hun

anen Godt 3 eenighe tydelijcke ver

xminderinghe comt te lyden , hun

ſelven worpendeinden afgront der
wanhopfcheyt, ende hun leven el
lendelijckeyndighende, door eene

tweede doodt , die ſy hun ſelven

aen doen, hier door toonende met

hunne eyghen handen, denoight

-

luckighen loon die ſy ontfanghen,

voor dat ſyſulck eenen Gedt ghe

dient hebben. Ende om dieſwille

datter van hem niet te hopenen is,

ſoogeeft hy die
wanhopicheyt,ende

de doodt voor loon, ende deghene,

die deſen Godtſoo wreedelijckniet

en comt te vervolgen tot der doodt

toe, die doet hyalſtervende, leven

in
ſorghvuldicheden, ende in vele

andere miferien, alle vreught uyt

hunne herten verjagende, ende niet

toe latende, datter voor hun eenich

goetſchyntopderaerden, gevende

altydt dentol van hun herte aen't

gelt » ende daer voor altydt aerbeye

dende, ende het ſelven vergaderen

de tot hun eyghen verlies, endemi

ſerie, ghelijck den Wyſen-man

ſeght : Dat de rijckdommen verga

dert zijn, en de bewaert tot ſchade van
hunnen Heer.

Van dit ghetal zijn oock deghe

ne, die Godt (ghelijcken den Hey

lighen Paulus ſeght) in eenen ver

keerden ſingbelevert heeft : want tot

ſukke
ſchadelijckheden, wort den

menſch ghebrocht, als hy alle ſyne
vreught in beſittinghen eyndelijck

comt te ſtellen. Maer de ghene,die

hy minder comt te beſchadighen,
zijn evenwel oock weerdich een

groot medelyden, om dieſwille dat

hy Ighelijck wygheſeyt hebben de

ziele grootelijcx doet achterwaerts

gaen inden wegh des Heeren. Des

#
, ghelijck Da

vidſeght, En wilt niet## a/s

den menſch ſal rijckgheivorden 54jn,

dat is te ſegghen , en wil 'et hen:

niet benyden, peyſende dat ghy

van hem ſult overwonnen worden,

Want als hy ſal ſterven, en ſal niet
mede-dragë, noch ſyne glorie en vreught

enſal met hem niet nederdalen.

- l - -
-

HET
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28.

Pf48,

17,



des Berghs Carmeli. - 21;

, ##

Rab

t

ert

HET xfx. CAPITTEL.

', ºf

Waer in ghehandelt wort vande profyten ende voordeelen, die

de ziele is bekomende, door-dien dat ſy hare vreught, van

tydelijcke ſaken comt af te reiken. - - #

Egeeſtelijcke ziele moet wel

D op haer hoede zijn, ende neer

ſtelijck toe letten, op dat haer her

-te, ende haere vreught aen tyde

lijcke ſaken allenskens niet en kome

te kleven, ende ſy moet Cock vree

ſen, op dat ſe van eenighe kleyne

beginſelen, in groote ſchadelijcke

heden niet en kome te vallen, die

meerder en mcerder komende te

worden : want van een kleyn comt

nien tot een groot, ende het ghene

in't beginſel weynich ſchynt te we

ſen, dat veroorſaeckt op het eynde

eene ſeer groote ſchade, gelijcker

wys een genſterken ghenoeghſaem

is om eenen gheheelenbergh te ver

branden. Ende men magh noyt ge

ruſt zijn, al-hoe-wel dat d'aenhech

tinghe kleyn ſchynt te weſen, maer

men moet die datelijck af ſnyden,

te vlieden, en ſal in grootere niet

komen te vallen, maer in die kley

ne ſaken wort ook een groot pe

rijckel ghevonden, om dieſwille dat

nu het bollewerck , ende den muer

des herten gheb: oken is : ende ghe

lijck het gheneyn ſpreeck-woordt

ſeght : die wel begonſt heeft, dien

heeft een half werck gedaen. Hier

om vermaent ons David : ſeggende,

Is't dat de rijckdommen overvloedigh

zijn, en wilt u herte daer op niet ſtel

len. Ende al waert ſchoon dat den

menſch ſulcx voor ſijnen Godt niet

en wilde doen , noch oock voor 't

# , tot het welck hem de Chri

elijcke volmaecktheyt verbindt,

ten minſten behoorden hem het ty

delijck proſyt alleen te verwecken

# e het geeſtelijck ] om

ijn herte in vryheyt te ſtellen, ende

al-hoe-wel dat men ſich laet voor- - het ſelven van alle de voor-gemelde

ſiaen , dat men ſe wel ſal verhoe

den : want is't ſaken dat men ſoo

veel moedt niet en heeft om die

aen hechtinghe af-te-ſnyden als ſy

noch ſoo kleyn is, namentlijck in't

beginſel, hoe ſal men die daer naer

konnen overwinnen , als ſy groo

ter »ende dieper ghewortelt ſal we

ſen ? Daer nochtans onſen Saligh

maker in't H. Evangelie is ſeggen

Ltre. I 6 de : Die in kleyne ſaken ghetrouw is,

dien ſaloock in grootere ſaken getrouw

aveſen , want die kleyne ſaken comt

«--- --

ghenoechten gheheel en ganſch af

testrecken. Want hy en comt niet

alleenlijck, die ghevaerelijcke ſcha

den te vlieden, die wy in't voor

aende Capittel voor-ghe ſtelt heb

en; maer af treckende ſijn herte

vande tydelijcke goederen, ver

Pſ. 61,

I I ,

klyght oock de deught der miltheyr,

de welcke is eene vande voornaem

ſte eyghendommen des Heeren,die

geenfints met de giericheyt beſtaen

en kan. Daer-en-boven verkryght -

verlich:

hy eene vryheyt des geeſts, eene.

Ee 3
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singheinde reden,eene vreedtſaem

heyt, ende gheruſtheyt des herten,

ende een ſterck betrouwé op Godt,

met eene Godts-dienſticheyt, ende

eene waerachtighe onderworpinge

ende gehoorſaemheyt vanden Wille

tot Godt. Hy verkryght oock een

rooter vreught , en vermaeck inde

## , als men die met ey

ghendom niet en is aen klevende,

welck vermaeck men niet en kan

ghenieten, is't dat men die met

aen-hechtinghe van eyghendom is

aenſchouwende : ghemerckt deſe

aen-hechtinghe, eene ſekere ſorgh

vuldicheyt is , de welcke ghelijck

eenen ſtrop den geeſt op d'aerde gea

bonden houdt , noch en laet hem

niet toe, van ſijn herte te verbrey

den.

Daer-en-bovë verkryght hy door

deſe af-gheſcheydentheyt van alle

ſaken, eene veel claerdere kenniſſe,

om de waerheden, die-ſe aen-gaen,

beter te verſtaen, 'tzy dat'et natu

relijcke , ofte boven-naturelijcke

zijn. Hierom den ghenen, die van

alle ſaken is af-gheſcheyden, dien

comt-ſe op eene geheel andere ma

niere te ghenieten , als wel den ghe

nen, die er aen ghehecht is, ende

dat met een ſeer groot profyt, ende

voordeel, ghemerckt dat den eenen

die comt te ſmaken, volghenshare

waerheyt,den anderen volghens ha

re leughenachticheyt : den eenen

volghens t'ghene dat in die 'tbeſten

is, den anderen volghens 't ghene

dat in die 'tquaetſten is : den eenen

volghens hare ſubſtantie, den an

deren, die door den ſin daer aen ge

hecht is, volghens de toe-vallen :
want den ſin en kan niet anders ach

tervolghen, ten zy de toe-vallen ;

maer den geeſt, die van de wolcken
"- - - - - - -

L. - *

ende ghedaenten der ghevallen ge

ſuyvertis, grondeert de waerheyt,

ende, de weerde der ſaken, ghe

merckt dat dit fijn voorworp is.

Overſulcx de vreught , is ghelijck

eene wolcke, die het oordeel ver

duyſtert : want daer en kan geene

vrywillighe vreught vande ſchepſe

len zijn,ſonder vrywillighen eygen

dom, maer de verloocheninge en de

de ſuyveringhe van ſulcke vreught,

laet het oordeel claer ende ſuyver,

ghelijck de dompen, de locht claer

ende ſuyver laeten, als ſy verdwy
IlCn.

Hierom den menſch verheught
fich in alle deſe ſaken, van welckers

vreught hy ont-eygent is, al oft hy

die alles waer beſittende, maer den

anderen , voor ſoo veel, als hy die

is aenſchouwende met eene beſon

dere aen-klevinghe van eygendom,

dien comt geheel den ſmaeck , van

alle die in't generael, te verlieſen.

Den eerſten ſoo langh als hy in ſijn

herte aen de ſchepſelen geen plaetſe

en geeft# é H. Apoſtel Paa

lusſeght] comt die al-te-mael te be

ſitten met eene groote vryheyt. Ge- 2. Coriº

lijck niet met allen hebbende, ende al- 6. 1o,

les beſittende. Maer den anderen,

voor ſoo veel als hy eenighe van die

met aen-hechtinghe des Wille isbe

ſittende, en beſit niet met allen,

ghemerckt dat-ſe zijn herte eerder

zijn beſittende, het ſelven ghelinck

ghevanghen houdende, ende pyni

gende. Hier uyt ſtaet'et oock te ge

ichieden, dat hy naer de maete#

vreughden die hy inde ſchepſelen is

nemende , noodtſakelijck ſoo veel

benauwtheden , ende quellinghen

in ſijn bevanghen, ende aen-ghe

kleeft herte oock moet onderſtaen,

ende lyden 5 Maer een herte dat#
allCIA

:
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allen eyghendom »ende aen-klevina

ghe der ſchepſelen vry.ende los is,

en wort door de ſorghvuldicheden

ſoo in, als uyt het Ghebedt, geen

# ontruſt, inder-voeghen, dat er

nder eenich tyt-verlies eenenſeer

# ſchat der geeſtelijcke goe

eren gheruſtelijck comt te verga

deren, daer den anderen al ſijnen

tydt des Ghebedts, comt te verlie

ſenende te verquiſten in te peyſen

ende te herpeyſen op d'aen-ghekle

ventheyt , daer ſijn herte mede ver

wert, ende bevanghen is , ſoo dat

hy, naer eene groote neerſticheyt

ghedaen te hebben, ſijn herte nau

welijckx en kan bevryden , oock

voorweynighen tydt, van te peyſen

op die ſaké, aende welckeſijn herte

ſoo vaſt-ghekleeft is. Overſulckx

dan, moet eene geeſtelijcke ziele

haere vreught bedwingen ende we

derhouden, ſoohaeſt als ſy comt te

benaercken, dat ſy haer inde ſchep

ſelen is vernoeghende, ghedence

kende het ghene hier is gheſeyt ge

weeſt, te weten, datter ingeſcha

Pen dinghen niet ghevonden en

Wort, waer over den menſch ſich

magh verheughen , ten zy dat hy

ſiet, dat hy Godt dient, en de ſyne

eere endeglorie in alle ſaké is ſoec

kende die daer toe alleeneiijckbe

ſtierende, en de alleydelheyt in die

vluchtende , ſonder ſijnen eyghen
trooſtende ſmaeckdaer in te ſoec

ken. -

Daer wordt noch een ander ſeer

groot, ende uytnemende profyt ge

vonden in d'af-gheſcheydentheydt

des vreughts van't goet der ſchepſe

len, het welck is fijn hertelos ende

vry te hebben voor Godt, 'twelck

is een beginſel om het herte te be

reyden tot alle gratien, de welcke

*
-

Godt hem ſchickt te geven, ſonder

welcke bereydinghe hy die niet en

comt tegeven: welckegratien ſoo

danich zijn, dat Godt voor eene

vreught alleen, die men t'zijnder

liefde ende om d'Evangeliſche vol-,

maecktheyt comt te laeté, die oo

op eene tydelijcke manire hondertº

werfin dit leven comt te vergelden,

gelijckhaere Goddelijcke Majeſteyr

ſelver in 't H. Evangelie belooft

heeft. Maer alwaert ſchoon, dat

menalle die voordeelen, daer door

niet en quamen te genieten, ſoobe

hoorden evenwel eene geeſtelijcke,

ende Chriſtelijcke ziele die in haer

te verſterven. ende te vernietigen,

alleenelijck om het miſnoeghen dat

Godtontfanghruyt die ongheregel

deghenoechte der ſchepſelen : ge

merckt dat wy ſienin't H. Evange

lie, hoe grootelijcx dat Godt ver

## gheweeſt isteghen dien rijc

en menſch, denwelckenſich ver

heughden over de vergaederinghe

van vele goederen voor vele jaren,

tot den weleken hy oockgheſeydt.

heeft, dat hy dien nacht ſolide ſter

ven, om rekeninghe te geven van

ſijn leven. Overfulcx moeten wy

met reden vreeſen, dat, ſoo dick

wils, alswy onsydelijck komen te

verheughen, Godfonsin-fietsende

eeneſeer groote ſtrafſe comt te be

reyden naer onſe verdienſten, ende

de pyne ofte ſtrafie, die ons uyt deſs

vreught is over komende , is ghe

meynelijckveelgrooterendebitter

der, als t vernoeghen, dat wy uyt

2.

Luc.12

o.pon.

tex tumº

T.

die vreughtghenoten hebben. Want ze

al-hoe-wel dat et ſegghen vanden

H. Joannes , ſprekende van Baby

lonien, waerachtich is, te weten :

Sooſeer als haergheglorificeert heeft, Apoc,

ende in welluſticbedºngheweeit"# 18,7,

- 4/ee
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veel tormenten en de droefheden geeft

haer : hier uyt en volght daerom

niet, dat de pyne niet grooter en

ſal weſen, als de vreught, Jae ſyſal

eerder veel grooter weſen, ghe

merckt dat eene corte ende kleyne

welluſte, ofte playſier, met eeuwi

ghe » ende ſchroomelijcke tormen

ten ſal gheſtraft worden; maer 't is

alſoo# , om ons te doen ver

ſtaen , datter niet ongheſtraft en

ſal blyven , ſonder eene beſondere

pyne, ghemerckt dat hy, die een

ydel woordt ſal ſtraffen, eeneydele

ghenoechte geenſintsongheſtraft en

ſal laeten.

HET XX. CAP ITTE L.

Waer in betoont wort, dat eteene groote ydelheyt is, de vreught

des Wille in naturelijcke goederen te ſtellen, ende hoe dat men

ſich door die tot Godt moet beſtieren.

Oor naturelijcke goederë ver

ſtaen wy hier de ſchoonheydt,

evallijckheyt, de gheſtelteniſſe des

lichaems , ende alle andere licha

melijcke gaven : ende het ghene

de ziele aen-gaet, een vernuft ver

ſtant, diſcretie, met alle andere

dinghen, die de reden#
Den menſch en magh ſich in alle die

gratien niet verheughen , om deſe

reden alleen , om dat hy', oft de

ghene die hem aen-gaen, daer me

de begaeft zijn,tenzy om Godt daer

over te loven, ende te dancken,die

ſe daerom geeft, op dat hy daer

door beter ghekent , ende bemint

ſoude weſen : overſulcx ſich daer

over alleenelijck te verheughen, is

eene grooteydelheytende bedrogh,

helijck Salomon ſeght: Bedrieghe

ijck is de lieffelijckheyt »ende ydel is

go 31. de ſchoonheyt , eene vrouwe die Godt

%.

* *

•W

vreeſt ſal ghepreſen worden. Door

welcke woordë wy onderricht wor

den, dat den menſch eerder van ſy

ſelven moet miſtrouwen,ende vree

ſen in deſe naturelijcke gaven, ghe

merckt dat hy daer door ſeer lichte

lijck vande Goddelijcke Liefde kan

af-ghetrocken worden, ende door

die aen-ghelockt zijnde , in ydel

heyt ende bedrogh kan vallë. Hier

om ſeght hy , dat de lichamelijcke

lieflijckheyt bedrieghelijck is: want

ſy verleydt , ende bedrieght den

menſch , ende ſy treckt hem tot

het ghene het welck hem geenſints

oorboorlijck en is, door eeneydele

vreught, ende vermoeghen van ſy

ſelven, oft van den ghenen, die de

ſe gratien heeft bekomen.

Hy ſeght oock dat de ſchoonheyt

ydel is, want ſy doet den menſch

op veelderley manieren vallen , als

hy die grootelijckx comt te achten,

ende ſich daer in te behaghen: want

alsedan moet hy ſich alleenlijck ver

heughen , als hy , ofte een ander

Godt daer door beter comt te diez

nen, maer in teghendeel hy magh

met reden vreeſen , ende voorſich

telijck handelen,op dat deſe nature

lijcke gaven miſſchien geenoorſake

en zijn , dat Godt daer door ver

- gramt
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gramt comt te worden, oft om#
dele vermetentheyt der ſelve, ofte

wel om d'ongheregelde affectie, die

men daer in heeft, als men die te

ſeer comt te achten. Hierom den

henen die met ſulckebevallijckhe

## begaeft is, moet ſoo voorſich

telijck, ende met ſulcke ſorghvul

dicheyt leven, dat hy aen iemandt

een oorſake en gevedoorſyneyde

# beroeminghe, op dat ſijn herte,

alwaert oockmaer voor eenen oo

ghenblick, van Godt niet en comt
af-te-keeren : want deſe nature

lijcke bevallijckheden, ende gaven

verwecken ſoo wonderlijck, ende

veroorſaken ſoo veel quaets, het zy

aenden ghenen, die ſe is beſittende,

't zy aenden ghenen die-ſe 1siaen

ſchouwende , datter nauwelijckx

iemandt ghevonden wort, die het

kan ontkomen, oft ſijn herte wort

eenichſints bevanghen, ende daer

aeneghekleeft,

Om deſe reden hebben wy veel

geeſtelijcke perſoonen gheſien, die

met eenighe van die bevallijckhe

den begaeft waren, dewelcke door

hunne ghebeden van Godt verkre

ghen hebben, dat hy haer ſonde

miſmaken, op dat-ſe geen oorſake

en ſouden geven, 't zyaen haerſel

ven, 'tzyaen een ander, van eeni

# ydele affectie, ofte behaghen

geeſtelijcke ziele moet haeren
T in te

: - - - - - - - - - - - - - -

*. Y N' i -

- - - - - - - - - - -

* . . . . . . . . . . . . . 2u '

Wille dan in deſe ydeleghenuchte

ſuyveren, ende verduyſteren, pey

ſende dat de ſchoonheyt, ende alle

andere naturelijcke gaven aerde

zijn »ende dat-ſe van d'aerde ko

men, ende wederom in aerde ver

gaen ſullen, ende dat de bevallic

heyt ende aerdicheyt niet anders en

is, als eenen roock ende locht van

de aerde: endeom in geen ydel

heyt te vallen, ſco moet hy diega

ven voor ſoodanich houden , en

alſoo achten, fijn herte daer in tot

Godt beſtierende, ſich oock verbly

dende » ende verheugende,om dieſe

wille, dat Godt alleſ de ſchoonhe

den , ende lieflijckheden ſeer uyt

ſtekelijck, ende op eene oneynde

lijcke maniere boven alle ſchepſelen

in ſyſelven is beſluytende. Ende ge

lijck David ſeght : Sy ſullen ver

den, endeghy blyft altydt , ende ſy

# alle##een kleedt veroude

ren. Hierom tenzy dat-ſe alle hare

vreught, ende blyſchap tot Gode

ſal beſtierthebben in alleſaken, ſoo

ſal-ſe altydt valſch, ende bedriegee

lijck zijn. Want vanſulcken menſch

is't dat men moet verſtaen het ghe

ne Salomon ſeght, ſprekende aen

PErol

27

de blyſchap van gheſchape ſaken :

Tot de blyſchap heb ickgheſeyt, waer-Ecclz.;

om wordy te vergeeft bedroghen, het z.

welckgheſchiet, als men ſijn her
te door deſchepſelenlaetverleyden,

i- : -
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HET''.
xxi. CAPITTEL

- - - - -- -

- 1 - .

Vande ſchadelijckheden, de welcke inde ziele veroorſaeckt wor

nx

- /

- -

A L-hoe-wel datter vele van de

ber 1

*

len, aen

ſe ſchadelijckheden ende pro

ten , de welcke ick in deſe be

eelinghen ende ſoorten van Bly

ſchappen gaen verhalen, ghemeyn

zijn aen alle Blyſchappen niet te

min om dat ſy de Blyſchap , ende

haere ontblootinghe oprechtelijck

volghen [al-hoe-wel dat de Bly

## elcke ſoorte van defebedee

Hinghen, daerick van gaen hande

# hierom ſalick in elc

kebedeeſinghe eenighe ſchadelijck

heden, ende profyten gaen verha

len, de welcke oock in d'andere

hevonden worden, om dieſwille

t-ſe met de Blyſchap t'ſamenghe

# ht zijn, het welckaen alle

lyſchappen ghemeyn is. Maer mijn

rincipaelſte voornemen is, debe

ndere ſchadelijckheden ende pro

fytente verhaelen, de welckeinde

ziele veroorſaeckt worden , ende

volghen uytelcke ſake,om de Bly

ſchap, oft geene Blyſchap die daer

van is, welcke ſchadelijckheden

ende profytenick daerom particu

liere ofte beſondere noeme te we

ſen, om dieſwille dat-ſe oorſpronc

kelijck, en de ſonder iemandtstoe

doen, uyt ſulcke ſoorte van Bly

ſoodanichlijck voorts-komen, dat

ſe uyt d'andere niet anders als on

oorſpronckelijck , ende door haer

" ſelven voorts komen. By

| | |

ende

- den, door dien dat-ſe 't vermaeck , ende de Blyſchap van

heren wille in naturelijckegoederenſtelt. .

in

- - - - -

te leren

- | |

exempel, de ſchade van flouw-gee

ſticheyt comt oprechtelijck ende

oorſpronckelijck voorts uyt alle

ſoorte van Blyſchap, ſooſ dat deſe

ſchade ghemeyn is aen alle de ſes

ſoorté van Blyſchappen: maer noch

tans d'eerſte ſchade der ſinnelijck

heyt is eene beſondere ſchade, de

welcke directelijck, ofte oprechte

lijck volght naer de Blyſchap van die

naturelijcke goederen, daer wy van

handelen." mei

Soo dan de geeſtelijcke ende lic

hamelijcke ſchadelijckheden, de

weleke oprechtelijckende effective

lijck,ofte werekelijckindezielever

oorſaeckt worden, als ſy hare Bly

ſchap ſtelt in naturelijcke ſaken,

#en ghebrocht tot ſes princi

Pale.

d'Eerſte ſchadelijckheyt, is eene

ydele glorie, vermerentheyt, hoo

veerdicheyt, ende eene mis-achtin

ghe van ſijnen naeſten : want men

magh fijn ooghen der achtinge niet

te veel ſlaen op eenighe ſake, ofte

men ſalaſe van d'andere af-keeren :

waeruyt volght eene waerachtighe

oft uyt druckelijcke verſmadinghe,

# ck eene verloocheninghe

van alle ſaken. Want naturelijck ge

ſproken, is't dat men eenighe ſaken

is groot achtende , ſoo treckt het

hert ſich af van alle andere ſaken,

om te ghenieten, het ghene menis

groot
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root achtende. Ende uyt deſe uyt

## COIImt

men ſeer lichtelijck te vallen in eene

bedachte, ende vrywillighe verſma

dinghe van eenighe andere ſaken in

het particulier, oft in't ghemeyn,

niet alleene ijck inwendith in't her

te , maer oockuytwendich toonen

de de verſmaedinge met woorden,

ſegghende: ſulcken oft ſulcken per

ſoon, en is niet ghelijck dien , oft

dien. -

De tweede ſchadelijckheyt is , de

welcke de ſinnen verweckt tot een

behaghen , ende ſinnelijckeghe

DOCCInte, -

De derde is, de welcke in vley

inghen endeydele pryſinghen doet

vallen, waer in een groot bedrogh,

ende ydelheyt ghevonden wordt,

'ghelijck Iſaias ſeght : Mijn volck,

die uſaligh noemen, die ſelve bedrie

gben u... De reden hier van is deſe :

want al-hoe-wel datſy ondertuſſchë

de waerheyt ſegghé in uwe ſchoon

heyt, ende bevallicheyt te pryſen

ende te verheffen, ſooſoud'et noch

tans wonder zijn , dat daer onder

# ſchade en ſoude ſchuylen, ofte

oende een ander vallen in eenydel

behaghen, ende Blyſchap, oft wel

daer voedende ſyne affectien, ende

onvolmaeckte voorneminghen.

De vierde ſchadelijckheyt is gee

meyn, om dieſwille dat de reden,

ende 'tghevoelen desgeeſt ſeer bot

ende# wort, ghelijck'et oock

heſchiet inde Blyſchap der tyde

ijcke goederen,ende op eene ſekere

maniere veel meerder. Want ighe

lijck de naturelijcke goederen met

denmenſch veelmeerder vereenicht

zijn, als de tydelijcké, ſoo is't dat

de Blyſchap der ſelve veel ſnelder,

ende krachtigher- gheprint, ende

ºnºvº

-

geeſt niet ſuyver te hebb

gheveſticht wortinden ſin, ende be

vanght hem ſtercker, ende alſoo en

blyft de reden , ende het oordeel

niet vry, maer worden door deſe

affectie van Blnſchap, die met haer

ſeer ſterck vereenicht is, verduy

ſtert : waer uyt voorts-komt

De vyfde ſchadelijckheydt, de

welcke is eene verſtroeytheydt des

geeſts inde ſchepſelen , waeruyt

volght eene ſlapheyt, ende flouwic

heyt desgeeſt, het welck is de ſeſde

ſchadelijckheyt, de welcke vang

lijcken oock ghemeyn is, ###

ghewoon ſoo verre te komen, dat

ſe den menſch brenght tot eene ſeer

# droefheyt, ende verdriete

ijckheyt in Goddelijcke ſaken, tot

dat hy daer van eene walghe ende

ſchroom comt te hebben. In deſe

blyſchap der naturelijcke ſaké,comt

den menſch ſonder twyffel de ſuy

verheyt desgeeſt te verlieſen, ten

minſten in 't beginſel : want is't dat

men# ghevoelt, dien

ſal onghetwyffelt ſeer ghevoelijck,

rouw, ende plomp weſen, weynich

geeſtelijck, ende weynich inwen

dich, ende in ghekeert, beſtaende

eerder in eenen gevoelijcké ſmaeck,

als inde kracht desgeeſts. Ende ge

merekt dat den# ſoo leegh, en

de ſlap is , dat hy ſoo veel moedt

niet en heeft om de ghewoonte van

die Blyſchap in ſy ſelven te bluſſché,

ende te verſterven (want om d

, ſooi

'ghenoeghſaem deſe ons eckte

ghewoonte te hebben, al hoe-wel

dat men de wercken der Blyſchap

niet toe-en-ſtemt, als de ghelegent

heyt voor-valt)ſooleeft hy op eene

'ſekere maniere meer inde kran

heyt der ſinnen, als wel inde krak

desgeeſts, het wekk hy ſalkonnen

Ff 2 onder



Derden Boeck vanden Op-ganck

onderkennen Hyt de volmaecktheyt## 9

ende ſterckte, die hyinde voorval

lende# ſal hebben:

al-hoe welda: ick niet en ontkenne

dat vele deughden met vele onvol

maecktheden beſtaen konnen, maer

met deſe Blyſchappen, die niet ver

eſtorven en uyt gheroeyten zijn, en

kan men den ſtyveren , ende den

inwendighen ſmakelijcken geeſt

niet hebben, om dieſwille dat men

-
is kan ſegghen, dat het

deſe geſtelteniſſe heerſcht,

# n den geeſt is ſtry

Ende 2. al-hoe wel, dat den

geeſt, deſe ſchadelijckheyt niet en

evoelt, ſoo wort'er evenwel in

ºm voor't minſten een verborghen

ietſtroeytheytveroorſaeckt.

Maerlaetonswederzkeeren, om

# vande tweede ſchade

ijckheyt, de welcke in haer ontal

lijcke ſchadelijckheden is beſluy

tende : ickſegghe dat men die met

eene Penneten ſoude konnen be

chryven, noch oook met woorden

achtervolgben, hoe verre dat die

hun uyt-ſtrecken , ende hoe groot

dat et ongheluck is het welck

voorts-komt uyt de Blyſchap, die

men ſchept uyt de bevallicheyt, en

de uyt de naturelijcke ſchoonheyt,

ghemerckt dat men alle daghen ſoo

veel doodt-ſlaghen hierom ſiet ghe

ſchieden, ſooſ veel eer-ſchendery

en, laſteringhen, goet verquiſtin

ghen, ſoo veel twiſtinghen, ende

afgunſticheden, ſooveel overſpe

den, ende verkrachtinghen bedre

ven worden aſoo veel Heylighen

ellendelijck ghevallen, dat menſe

maghverghelijcken met het derde

# er ſterren, des hemels,die door

den ſteert des Serpents ter aerden

neder-gheworpen zijn. Men fiets

- - -

ſeghick, het fijngout verduyſtert, Thren,

de heerlijcke kinderen van Syon , 4. 1.2.

dieghekleedt waren met het beſte

gout, zijn gheacht als aerde vaten

die ghebroken zijn. Maer hoe verre

enloopt het fenijn van deſe ſchade

niet voorts ? ende wie is'er den

welcken uyt dien vergulden kelck

van die Babyloniſche vrouwe luttel

oft veel niet en comt te drincken ?

de welcke wasſittende op een groo

te beeſte, hebbende ſeven hoofdé,

ende thien horens , het welck te

verſtaen geeft datter nauwelijckx

iemandt ghevonden wort, 'tzy dat

hy verheven is , 't zy van ſlechte

conditie, 't zy dat hy heylighis, oft

ſondaer, die ſy niet en doet drinc

ke van haren wijn, hun herteſaen

eenige ſaken onderwerpende: want

ghelijck van haer aldaer gheſeydt

wort , Alle koninghen van d'aerde

fijn droncken ghetvorden vanden wijn

haçrder onkuysheyt. Sy ſtelt alleſtae

ten onderhaer tyrannie ende wreet

heyt, tot den doorluchtighltenen

de opperſten ſtaet toe van d'Alder

lighſte plaetſe, ende van't Godde

lijck Prieſterdom , ſtellende inde

Heyligheplaetſe den kelckhaerder

afgryſlelijckheyt , ghelijck Daniel

ſeght , nauwelijckx laetende eeni

ghen voor-by-gaen, hoe kloekkºen

de ſterck hy oock ſoude moghen

weſen, wienſyluttel, oft veel niet

te drincken en geeft vanden wijn

van dien kelck der ydele vreught

ende Blyſchap Ende hierom ſeght

hy, dat alle Coninghen der aerde,

door deſen wijn droncken ghewor

den zijn : ghemerckt datterſeer

weynighe fullen gevonden worden,

oock van d'Alderheylighſte, die

eenichſints niet en ſullen betoovert,

ende verleyt gheweeſt zijn,#
CI)

Apoc.

17-3-4,

Dam.9,

27.
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den dranck van deſe Blyſchap, ende

ſmaeck der ſchoonheyt , ende der

naturelijcke gaven bevanghen zijn

de. Overſulcx mé moet deſe woor

den overweghen : Sy zijn droncken,

gbeuorden : want ſooſaen als men

vanden wijn van die Blyſchap comt

te drincken , ſoo is het hert date

lijck bevanghen ende ghebonden ,

ende de reden wort verduyſtert, ge

lijck het compf te ghebeuren aende

##den wijn bevangen

# Ende dat gheſchiet ghe

woonelijck opſoedanighe maniere,

# is't by-aldien dat men op ſtaen

voet geen teghen-fenijn in en

comt te nemen,het welck dat fenijn

datelijck verjaeght, het leven der

ziele ſal in groot perijckel weſen:

tant is't dat de ſlappicheyt desgeeſt

egint toe-te-nemen, ſooſal-ſe haer

brenghen tot ſulck een quaet, ende

Worpen in ſoo veel onghevallen, dat

Iud. 16 ſy, alseenen#
bende haer ooghen uyt-gheſteken,

ende het hayr# e ſterck

te af-gheſneden, haer# in't

midder haerder vyanden ſal bevin

den, ende ghedwonghen zijn, den

meulen te draeyen, ende daer naer

miſſchien eene tweede doodt komé

te ſterven, om dieſwille dateſegee

ſtelijcker wyſe van deſe Blyſchap ge

droncken heeft ,,ghelijck'et aen

Sampſon lichamelijcker wyſe ghe

ſchiet is, het welck oock hedens

daeghsaen vele gheſchiet, ende ha

revyandé ſullen haer daer naer ver

wyten tot hare meerdere confuſie,

ende beſchaemtheyt »ſegghende :

Zyt ghy dien,die te voren dry-dob

## ſtucken konde bre

ken, die de leeuwen verſcheurden,

duyſent Philiſtinen om-hals brogh

te, die deſtadts poorten uyt d'aerde

ruckte, ende u ſelven alſoo uyt de

handen uwer vyanden verloſte ?

Maerlaet ons nu beſluyten , ende

deſe ſake eyndighen, voorzſtellende

eene noodtſakelijcke leeringhe om

dit fenijn te verjaghen, te weten :

ſoo, haeſt als't herte ſal ghevoelen

dat'et beroert ſal worden, door d'y-

dele Blyſchap der naturelijcke goe

deren, ſoo moet'et terſtont indacha

tich worden, hoeydele ſake datet

is, ſich in eenighe andere dinghen
te verblyden, tenzy# in

Godt te dienen ! Hoe perijckuleus,

ende ſchadelijck dat'et is, overleg

gende hoe ſchadelijck dat'et oog

gheweeſt is aen d'Engelen, om dat

ſy hun vermaeck, en de vernoegen

ghehadt hebben in hunne ſchoon

heyt,ende naturelijcke gaven,waer

om dat ſy oock ſoo leelijck ende

miſmaeckt gheworden zijn , ende

hevallen inden af-grondt der hel
GII,

In hoeveel quaet ende ongheval,

len komen de menſchen oock dat

ghelijckx te loopen, door de ſelve

ydelheyt ! Hierom moeſten ſy in

tydts die remedie ghebruycken, de

welcke denheydenſchen Poët aen

e menſchen, die ſoodanighe goe

leren beginnen te ſmaken ende te

beminnen, geeft, ſegghende : Siet

in tydts toe om in't beginſel reme

die tedoen : want als het quaet

door't uyt-ſtellen in't herte gewor

telt is, als-dan wort de medecyne.

te laet bereyt ghemaeckt. En aenſies,

den wijn niet (ſeght den

3-2I

in't gbelas blinckt, hy gaet ſoetelijck

####
langhe, ende ght haſiliſsuf

JalhyJijn finijn, - r" : : :
* * * * * . .
- - - - - - - -*

-
Ff à
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HET XXH. CAPITTEL,

Vande profyten, die de zieletreckt, van hare Blyſchap niet “

ſtellen in naturelijcke goederen.

Aer zijn veel-der-hande pro

fyten, die de ziele is beko

Snende, door-dien dat-ſe haer her

te van ſoodanighe Blyſchappen is af

treckende : want behalven dat-ſe

haer ſelven hier door bereyt om de

Hiefde Godts,ende alle andere deug

den t'ontfanghen, ſoo geeft ſy op

rechtelijck plaetsaen d'ootmoedig

heyt voor haer ſelven , ende aende

# liefde tot haren naeſten :

Want als ſy tot niemandt in't beſon

dergheneghen is om die naturelijc

ke goederen, de welcke bedrieges

lijck zijn, ſoo blyft ſy vry ende ſuy

Ver om dié al-te-ſamen te beminnen

naer de reden , ende naer den geeſt,

ghelijck Godt wilt dat men die be

mint. Waer in men moet bemerc

ken, datter niemandt en verdient

bemint te zijn, tenzy om de deught

alleen, die in hem is. Ende als men

op die maniere is beminnende » ſoo

# dat volghens den wille

jodts, ende met eene groote vry

heyt, ende is't by-aldien dat'et ge

ſchiet met eene aenkleventheyt,ſoo

is'et oock met eene meerdere aen

kleventheyt aen Godt : want hoe

de liefde des naeſten meerder toe

neemt, hoe de liefde Godts oock

meerder comt te groeyen,ende hoe

die meerder toe-neemt , hoe de

liefde des naeſten oock meerder is.

toe-nemende, om dieſwille dat 'et

geſelve reden, ende de ſelve oor
TV * *

-

ſake is van allebeyde.

Daer volght noch een ander uyt

nemende profyt, te weten, dat h

vol-brenght , ende##
onderhoudt het ghene onſen Saligh

maker ſeght : Die my wilt maer-vol

ghen, dat hy ſy ſelven verloochene. Het

welck de ziele in geender maniere

ſoude konnen doen , waert dat-ſe

haere Blyſchap in haer eyghen natu

relijcke gaven wilde ſtellen : want

den ghenen, die ſy ſelven eenich

ſints comt te achten , dien en ver

loochent ſy ſelven niet, noch en

volght Chriſtum niet naer.

Daer wordt noch een ander

root profyt ghevonden inde ver

oocheninghe van ſoodanighe Bly

ſchappen# welck is , dat ſulckx

eene groote ruſte de ziele isby-bren

ghende, haer ontledigende van alle

verſtroeytheden, ende veroorſaken

de eene in ghekeertheyt der ſinnen,

namentlijck der ooghen : want ſoo

haeſt als de ziele die ſaken niet en

wilt ghenieten, ſoo en wilt-ſe die

oock niet ſien , noch en laet oock

fulckx niet toe aen d'andere ſinnen,

op dat ſy miſſchien niet aen gelockt

en ſouden worden, noch ſy en wilt

daer in geenen tydt, noch gepeyſen

verquiſten, zijnde ghelijckaen een

voorſichtich Serpent, het welck fijn

ooren ſtopt, op dat et de ſtemme

der beſweerders niet en ſoude hoo

ren, ter oorſaken dat 'et geen ei:ht

ück

Maet5.

16.24.
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der toorverye en ſoude ghevoelen.

Overſulcx is't dat men de poorté der

ziele wel comt te bewaren,de welc

ke de ſinnen zijn ſoowort de ſuyver

heyt ende ſtilte derſelve grootelijcx
bewaert , ende vermeerdert.

Daer wort noch een ander profyt

ghevonden, dat niet minder en is

voor de ghene, die nu inde verſter

vinghe van deſe ſoorte van Bbſchap

voorr ganck ghedaen hebben, te

weten, dat d'onſuyvere voorworp

ſelen ende kenniſſen in haer ſulcke

in-druckingé nu niet meer en doen,

noch oock ſulcke onſuyvere verbeel

dinghen meer en veroorſaken, ghe

# ſy doen aen de ghene, die hun

behaghen in eenighe van die ſaken

noch nemen. Ende hierom be

komt men door de verſtervinge, en

de verloocheninghe van dele Bly

ſchap eene ſuyverheyt der ziele, en

de des lichaems, dat is , eene ſuya

verheyt desgeeſt, ende der ſinnen »

ende men verwerft eene ſekere En

gelſche ghelijck formicheyt met

Godt, makende alſoo de ziele ende

- lichaem eenen weerdighen tempel

des H. Geeſts, den welckenſooſuy

ver niet en kan weſen , is't dat ſy

haer herte laet vervoeren door de

Blyſchap van eenighe goederen , en

de naturelijcke gaven Ende hier

toe en is niet noodich dat men con

ſenteert, oft eenighe vuyle ſaken

toe-ſtemt, ghemerck dat'et vernoe

ghen ende de kenniſſe van die ſaken

henoeghſaem is om in d'onſuyver

eyt der ziele, ende deslichaems te

--

vallen', gh.emerckt den H. Geeſt

ſeght, dat hy ſy ſelven ſal af trecken

vandeghedachten, die ſonder verſtant

jn. Dat is te ſegghen, die tot Godt

oor d'opperſte reden niet beſtiert

Cn Worden. "-

Daer uyt volght noch een ander

# rofyt, het welck is, dat

e ziele, behalven dat-ſe haer ſel

ven van alle ſchadelijckheden, en

de quaet, hier boven ghemelt,ver

loſt, haerſelven oock bevrydt van

onttalijcke andereydelheden, ende

t ſchadelijckheden, ſoo geeſtelijcke,

als lichaemelijcke : ende beſonder

lijck van te vallen in miſ-achtinghe,

inde welcke ghemeynelijck komen

te vallen, die hun verblyden, ende

beroemen van ſoodanighe nature

lijcke gaven, die ſy in hun eyghen

ſelven, ofte in andere bemercken,

Hierom worden ſe gheacht ende

ghehouden voor wyſe ende voor

ſichtighe mannen [ghelijck ſy in

der waerheyt oock zijn ] die deſe

ſaken niet en achten, maer allee

nelijck hun verheughen in het ghe

ne dat Godt aenghenaem is. 4.

Uyt alle de voor-ghemelde pro

fyten volght het leſte, het welck

voorwaer een uytnemende goet der

ziele is , ſoo noodtſakelijck om

Godt te dienen, te weten, de vry

heyt desgeeſts, door de welcke men

alle quellinghen lichtelijck comt

t'overwinnen, alle moeyelijckhe

den verduldichlijck te verdraghen,

ende de deughden gheluckelijck te

vermeerderen.

- 1

Sap. I.
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HET XXIII. CAPITTE L.

Waerin ghehandelt wort vande derde ſoorte van goederen, te we

ten van de Sinnelijcke, waer in den Wille d'affectie van Bly

ſchap kan ſtellen. Hier wort verclaert hoedanich dat ſy zijn,

ende hoeveel-derley, ende hoe men den Wille in die tot Godt

moet beſtieren, ſich van deſe Blyſchapſuyverende.

M En moet nu gaen handelen

vande Blyſchap der Sinnelije

ke ſaken, de welcke zijn de derde

ſoorte van goederen, inde welcke

wy gheſeyt hebben, dat den Wille

ſich kan verheughen. Men moet be

mercken, dat wy door de ſinnelijc

Hijcke goederen hier verſtaen al het
hene in dit leven kan vallen onder

en ſin van 't Gheſicht, van't Ghe

hoor , van den Reuck , van den

Smaeck, ende van't Ghevoelen, en

de oock het ghene men door d'in

wendighe kracht der Verbeeldinge

kan voorts-brenghen, het welckal

temael den lichaemelijcken ſin, ſoo

inwendighen als uytwendigen aen

gaet. Ende om den Wille te ver

duyſteren, ende te ſuyveren van de

Blyſchap der ſinnelijcke voor-worp

ſelen , ende om hem daer door tot

Godt te beſtieren , ſoo moet men

eerſt voor al eene waerheyt noodt

ſakelijck voor ſtellen, te weten, dat

den ſin van't onderſte deel des men

ſche. [ daer wy nu van handelen,

herijck wy oock dickwils gheſeyt

# niet en is, noch bequaem

en kan weſen van Godt te kennen,

noch te begrypen, ghelijck hy in ſ

ſelven is : Inder voeghen, dat noc

d'eoghe hem ſien kan, noch iet dat

hem ghelijckt, noch 'tghehoor kan

fijne ſtemme hooren , noch liet

deſghelijckx : noch den ruck kan

ſoo ſoeten geur vatten, noch den

ſmaeck ſoo verheve ende ſoete ſake

roeven, noch oock het Ghevoelen

oo teere, ende eene ſoo vermake

lijcke aen-rakinghe ghenieten, oft

iet deſghelijckx : noch ſijn Weſen

en kan inde ghedachten, noch in

d'imaginatie vallen : eyndelijck

daer en is geen figure, diehem kan

vertooghen, ghelijck Iſaias ſeght :

Sy en hebben met hunne ooren niet ghe-Iſa.64

hoort, noch d'ooghe en hevet nietghe-4-

ſien, hetgheneghy Heere drc.

Maer inen moet hier bemercken

dat de finnen den ſmaeckende 'tver

maeck op tweederley manieren

konnen ontfanghen , oft van we

ghens den Geeſt, door den middel

van eene mede-deelinge, die hy in

wendieh van Godt ontfanght, oft

wel van weghens d'uytwendighe ſa

ken, de welcke aende ſinnen wordé

medeºghedeelt. Ende volghens het

ghene datter gheſeyt ls, ſoo en kan

het ſinnelijck deeldesmenſcheGodt

niet kennen, noch door den wegh

des geeſts, noch oock door den

middel der ſinnen, uyt oorſaecke,

dat hare bequamicheyt ende behen

dicheyt,



des Berghs Carmeli. ##

dicheyt, foodanige ſaken niet kon

nende ghenaken, ſoo ontfanght-ſe

het ghene dat geeſtelijck ende ver

ſtandelijck is, alleen elijck maer

ſinnelijckerwyſe. Waer uyt volght

dat waer het ſaken den Wille ſich

wilde onderhouden in't ghenieten

vanden ſmaeck, denwelcken ver

oorſaeckt wort door eenige van die

Begrypinghen, het ſoude voor 't

minſten eenydelheyt zijn, ende een

beletſel vande krachten des Wille in

Godt te beſteden, in hem alleene

lijck ſyne Blyſchap ſtellende : het

welck hy niet volkomentlijck en

kan doen, ten ſy dat hy ſy ſelven

verduyſtert en de ſuyvert van de Bly

ſchap van ſoodanighe ſaken,ghelijck

wy gheſeyt hebben van d'andere

ſoorten van## , te weten,

dat et een ydelheyt ſoude weſen,

waert dat den Wille ſich wilden on

derhouden met de Blyſchap van ee

nighe van die ſaken. Maer als den

Wille daer op niet en blyft ſtaen »

ende ſich daer mede comt t'one

derhouden, maer ſoo haeſt als hy

eenich vermaeck ghevoelt, in't ghe

ne dat hy ſiet ,# ſmaeckt,

rieckt, ende raeckt, als-danſy ſel

ven verheft, en de begeeft, om ſich

in Godt te verheughen , ende dat

deſe vernoeginghe hem dient tot ee

ne crachtighe beweginghe om ſulcx

te doen, dat is ſeer goet, want men

moet als-dan die beweginghen niet

alleenelijck niet niyden, als ſy dit

ghebedt, ende devotie veroorſaké,

maer men moet ſich daer van diené,

om ſulck eene heylighe oefeninghe

tevoorderen, ghemerckt datterve

le zielen ghevonden worden, die

door de ſinnelijcke voor-worpſelen

tot Godt ghetrocken worden. Maer

menmoet hier in ſeer voorſichte

lijck handelen, overweghende de

suytwerckinghen, die men daer uyt
comtte trecken: want daer worden

vele geeſtelijcke zielen ghevonden,

diehet voor-ghemelde vermaeck

der ſinnen ghebruycken onder den

ſchijn van ſich tot Godt, ende tot

hetghebedt te begeven, ende dit

gheſchiet opſulcke maniere, dat 'et

eerder een vermaeck, als ghebedt

magh ghenoemt worden, ſoo dat

ſe eerder hunnen eyghen ſmaeck

ende vernoeghen, # wel het wel

behaghen Godts daer in ſoecken.

Ende al-hoe-wel dat hunne mey

ninghe die ſy hebben, ſchynt voor

Godt te weſen,nochtans d'uytwerc

kinghen, die ſy voorts brenghen,

even ghenoeghſaem te kennen dat

et is om hun ſinnelijck vermaeck,

Waer# ſy eerder eene onvol

maecktheyt ende verſlappinghe des

geeſt komen te trecken, als wel eene

nieuwe kracht en de overgevinghe

des Wille in Godr.

Hierom willeick hier eene ſeke

re leeringhe voor-ſtellen, waer uyt

men ſal konnen onderkennen, wan

neer den voor-ghemelden ſmaeck

der ſinnen ſal dienſtich ende profy

tich zijn, ende wanneer niet. De

leeringhe is deſe , te weten : Soo

menighen keer als men een ſoet ge

ſangh, oft eenighe andere aenghe

name ſake comt te hooren, oft wel

eenenſoeten geur te riecken,eenige

ſoeticheyt te ſmaken, oft##
teere aen-rakinghen te ghevoelen,

is't dat men de# , ende d'af

fectie des Wille,die daer uyt voorts

comt, tot Godt comt te beſtieren,

ſoohaeſt als men die comt te ghe

voelen, ſoo dat deſe kenniſle ons

ſmakelijcker is, als de ſinnelijcke

beweginghe, die deſe kenniſlever

Gg oorſaeckt
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eorſaeckt heeft, ende is't dat deſe

beweginghe ons niet en behaeght,

ten zy om deſe reden alleen 5 ſoo is

dit een teecken, dat men daer uyt

profyt comt te trecken, ende dat

deſe ſinnelijcke beweginghe den

geeſt vervoordert, en de op deſe

maniere magh men die ghebruyc

ken : om dieſwille, dat de ſinne

lijcke ſaken als dan dienſtich ende

behulpich zijn, tot het eynde,waer

toe Godt die gheſchapen, ende ghe

geven heeft, te weten, op dat hy
daer door beter ghekent ende be

mint ſoude worden.

Maer hier ſtaet te bemercken,dat

den ghenen, in wien deſe ſinnelijc

ke voor worpſelen veroorſaken die

loutere geeſtelijcke uyt-werckinge,

## gheſeyt hebbe , deſe

voorworpſelen daerom niet en moet

wenſchen , noch veel achten, al

'hoe-wel dat hy , als wanneer ſy hem

ſonder ſijn toe doen voor-gheſtelt

worden, een groot vernoeghen daer

uyt comt te ſcheppé,om den ſmaeck

van Godt, den welcken hy daer uyt

treckt : overſulckx en ſtelt hy ſich

niet in pyne om die te bekomen,en

de als ſy hem voor gheſtelt worden,

ſoo treckt hy ſijnen Wille datelijck

van die, ghelijck ick gheſeyt heb

be ,## verlaet-ſe, ende ſtelt

ſy ſelven in Godt. De reden waer

om dat hy deſe beweginghen niet

rootelijckx en comt te achten , al

# dat-ſe hem den wegh be

reyden, om tot Godt te gaen, isde

ſe : want ghelijck den Geeſt deſe

veerdicheyt ende lichticheyt heeft
van ſich te verheffen tot Godt door

alle ſaken, ende met alle ſaken, ſoo

is hy door den geeſt Godts ſoo aen

helockt, voor-komen, ende vol

dºen, dat hem niet met allen meer

ontbreeckt, ende niet en ſier meer

en wenſcht: ende is't by-aldien dat

hy tot dieneynde, te weten om ſijn

herte tot Godt te heffen, iet comt

te wenſchen , ſoo verdwynt dit

voorworpſel op ſtaenden voet, hy

vergeet'et , ende com'et luttel te

achten. Maer den ghenen, die deſe

vryheyt des geeſts inde voor-ghe

melde ſaken, en de ſinnelijcke ſma

ken niet en ſal komen te ghevoelens

maer dat hy ghevoelt, dat ſijnen

Walle ſich daer in comt t'onderhoue

den, ende te voeden, ſco en magh

hy die niet ghebruycken, ende #
moet weten, dat ſy hem ſeer ſcha

delijck zijn. Ende al-hoe wel, dat

hy ſich wilt behelpen met de reden,

om tot Godt te gaen , niet teghen

ſtaende om dieſwille dat de begeer

lijckheyt haer vernoeghen daer in

heeft, volghens 'tghene dat daer in

ſinnelijck is , ende dat d'uytwerca

kinghe altydt gelijck-formich isaen
den ſmaeck; ſoo is'et ſeker dat'et

meerder dient voor een beletſel, als

voor eenen onderſtandt, ende dat

het meerder ſchadelijck is, als pro

fytich. Overſulcx als hy ſal onder

vinden, dat den geeſt van ſulck ver

maeck in hem heerſt, ſoo moet hy

dien verſterven, want hoe hyſterc

ker ghewortelt is, hoe daer oock

meerder onvolmaecktheyt , ende
ſlappicheyt te vinden is,

Overſulex moet dan de geſtelijc
ke ziele, allen ſmaeck , ende ver

maeck, die fy comt t'ontfanghen,

't zy van weghen der ſinnen, 't zy

by gheval, ofte anderſints, alleene

lijck maer ghebruycken, om tot

Godt te gaen, verheffende haere

Blyſchap, op dat-ſe profytich ende

volmaeckt ſoude moghen weſen ;

Peyſende dat alle Blyſchap, dev#
G
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ke men anders ontfanght als op die

maniere, te weten, inde verlooch

eninghe , ende vernietinghe van

alle andere Blyſchap, al-hoe-wel

dat-ſe inden ſchijn is van ſaken, die

ſeer verhevé zijn, ydel ende vruch

teloos is, ende een beletſel voor

de vereeninghe des Wille met Godt.

HET XXIV. CAP ITTE L.

A
Waer in ghehandelt wort vande ſchadelijckheden die de zielecomt

te lyden, door-dien dat ſe de Blyſchap des Wille inſinnelgcke

goederen wilt ſtellen.

En eerſten ,is't dat de ziele de

Blyſchap, ende 'tvernoeghen ,

de welcke in haer voorts komt uyt

de ſinnelijcke ſaken, die tot Godt

beſtierende, niet en ſal verduyſtert

ende vernieticht hebben , ſoo ſal ſy

oock uyt deſe Blyſchap der ſinne

lijcke goederen, in alle die gemey

ne ſchadelijckheden, de welcke wy

gheſeyt hebben voorts-te komen

uyt alle andere ſoorté van Blyſchap,

komen te vallen: te weten, in eene

verduyſteringhe des redens, in eene

verſlappinghe, geeſtelijck verdriet,

&c. Maer is't dat men gaet in't

# van die ſpreken, deſe

lyſchap kan haer doen vallen in

veelderhande ſchadelijckheden, ſoo

geeſtelijcke als lichamelijcke.

- Ten eerſten , men kan door de

ſienlijcke ſaken , is't dat men die

niet en verloochent , om tot Godt

te moghen gaen, rechtelijck vallen

in eeneydelheyt desgeeſt,ende ver

ſtroeytheyt des verſtants, in eene

ongheregelde begeerlijckheyt, on

ſuyverheyt, ende in eene, ſoo in

wendighe, als uytwendighe onghe

ſchicktheyt, in onſuyvere ghepey

ſen, haet ende mydt. ' ' 1

Uyt de Blyſchap van ydele ende
1

--

t

/ .

onnutte ſaken te hooren , ſpruyt .

rechtelijck eene verſtroeytheydt in

d'imaginatie, eeneydele ende on

nutte veel-ſprekentheyt,nydicheyt,

onſekere oordeelen, verſcheydent

heyt der ghepeyſen, waer uyt oock

vele andere ghewichtighe ſchade

lijckheden voorts komen.

Uyt het vernoeghen der ſoet

rieckende geuren , comt voorts ee

nen af-keer ende walghe van arme

menſchen, het welck is teghen de

leeringhe van onſen Salighmaker ,

eenen afkeer vanandere te dienen:

eene ſeer kleyne onderworpinghe

des herten in verworpe ende oodt

moedighe ſaken : eene geeſtelijcke

ongevoelijckheyt, ten minſten naer

de proportie, ofte ghelijckmatic

heyt der begeerlijckheyt.

# de vreught, die men ſche

uyt de leckernye der ſpyſe , vol

rechtelijck de gulſicheytendedronc

kenſchap, gramſchap ende twee

dracht, ghebreck der liefde tot den

naeſten ende tot den armen, gelijck

dien Rijcken Vreck dede, ten op- Lue.16

ſicht vanden armen Lazarus, den zo.

welcken daghelujckx goede ciere

maeckte,ende leckerlijck bancquet

teerden. Waer uyt oock volght de

Gg 2 onghe
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ongheſtelteniſſe des lichaems,ſieck

ten,onſuyvere beroerté des vleeſch,

hemerckt dat denprickel der on

# toe-nemt. Hier uyt volght

oock eene groote vileynicheyt,ende

plompheyt desgeeſts, ende de ge

negentheyt tot geeſtelijcke ſaken is,

ſoodanichlijck verfſouwt, dat de

ziele daer in geenen ſmaeck en kan

vinden, noch haer ſelven daerme

de onderhouden, noch van die en

wilt-ſe handelen. Uyt deſelve Bly

ſchap comt oock voorts eene vere

ſtroytheyt vande reſterende ſinnen ,

ende des herten, ende een miſnoe

ghen van vele andere ſaken.

Maer uyt de Blyſchap, ende uyt

her vernoeghen des Ghevoelen, het

welckgheneghen is, om ſachte en

de aenghename ſaken te handelen,

ende te raecken, ſpruyten veel

meerdere ſchadelijckheden, die

veel perijckeleuſer zijn, ende in ee

nenſeer korten tydt den geeſt oock

beſchadighen, ſyne ſterckte bene

men , ende krachteloos maken.

Waer uyt volght die afgryſelijcke

ſondeteghen de nature, oft wel de

verweckſelen derſelve, naer de ma

te vande vreught der ſelve. Daer

ſpruyt oockuyt d'onkuyſcheytsende

hetghemoedt wort vrouwachtich ,

ende vrees-achtich, ende deſinnen

vleyachtich ende aen-treckigh, be

reedt om te ſondighen, ende om te

beſchadighen. Sy ſtort oock in't

herte eeneydele vreught ende bly

ſchap,ende veroorſaeckt eene onge

bondentheyt dertonghe,ende geeft

eene vryheytaen d'ooghen, ende ſy

verduyſtert d'andere ſinnen, ende

maeckt-ſe bor ende plomp, volgens

den graet van deſe ghenegentheyt.

Sybelet het oordeel, ende houd'et

ineene geeſtelijcke onwetentheyt,

-

- -

ende dwaesheyt , ende fy veroor

ſaeckt gemeynelijck kleynmoedic

heyt ende onſtandtvaſticheyt, om

deverblintheyt der ziele,ende flou

wicheyt des herten, doet ſy vree

ſen, daer niet te vreeſen en is. De

ſeghenoechte desghe voelen ver

weckt ſomwylen oock eenen geeſt

van confuſie, ende eene onghevoe

lijckheyt der conſcientie,ende des

geeſt, om dieſwille dat ſe de reden

grootelijckx verkrenckt, ende haer

tot ſulcke geſtelteniſſe brenght, dat

ſe noch goeden raet geven, noch

ontfanghen en kan, makende haer

onbequaem tot geeſtelijcke,endeze

delijkke goederen, ende onnut, ge

lijck eenen bedorven, ende gebro

kenpot. Alle deſe ſchadelijckheden

komen voorts uyt deſe ſoorte van

Blyſchapendeghenoechte, in ſom

mighe meerder, in andere minder,

ende zijn meerder oft minder, naer

de mate vande Blyſchap ende ghe

noechte , ende oock naer de lich

ticheyt, ende ſwackheyt, ofte on

ſtandtvaſticheyt van't## , ofte

onderworpſel : want daer zijn ee

nighe naturelijcke gheſtelteniſſen,

de welcke uyt eene kleyne ghele

gentheyt ende oorſake meerder

ſchade ſullen komen te lyden, als

andere uyt eene grootere. Eynde

lijck deſe ſoorte van ghenoechte ,

ſpruytende uyt d'aen-rakinghe, kan

veroorſaken alle de ſchadelijckhe

den ende quaet, de welckewy ge

ſeyt hebben voorts te komen uyt de

enoechte der tydelijcke goederen,

# welcke ick hier niet meer en

wille herhalen, om dieſwille dat

wy daer van hier voren ghenoegh

ſaem gheſproken hebben, daer-la

tende oock meer ander ſchadelijck

heden,die deſe genoechte is':
ICNA
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brengende: ghelijckerwys zijn ver
minderinghe der# oefte

ninghen , ende der lichamelijcke

penitentien, eene ſlappicheyt ende

*

traegheyt tot de Godts-dienſtic

heyt, ende ghebruyck der HH. Sa

cramenten der Penitentie, ende des

Autaers

HET xxv. CAPITTEL.

vaer in ghehandelt wort vande profyten, de wekte de ziel komt

t'ontfanghen door de verloocheninghe der Blyſchap ende ghe

moechte der Sinnelijcke ſaken, welke profyten zijn geeſtelijke,

ende tydelijcke.

D E profyten ende voordeelen

zijn wonderlijck groot, de

welcke de ziele comt te trecken uyt

de verloocheninghe van deſe Bly

# ende ghenoechte, vande welc

e eenighe geeſtelijcke zijn , ende

d'andere tydelijcke.

, d'Eerſte profyt is, dat de ziele,

treckende hare ghenoechte van ſin

nelijcke ſaken,haer ſelvé vermaeckt

ende vernieuwt, rakende de ver

ſtroytheden, waer in ſy ghevallen

is door eene te ſeer groote gewoon

te, die ſy door d'oefeninge der ſin

- nen bekomen heeft, ende keert

haer inwendich tot Godt, ende al

ſoo wort den geeſt bewaert, ende

de deughden die ſy bekomen heeft,

vermeerdert.

Het tweede geeſtelijck profyt,

het welck ſy treckt van haer ſelven

niet te willen vernoeghen in ſinne

lijcke ſaken, is ſeer uytnemende :

want wy moghen met de waerheyt

ſegghen, dat ſoodanighen menſch

van eenen ſinnelijcken, eenen gee

ſtelijcken, ende van eenen onrede

lijcken, eenen redelijcken menſch

wort, ende niet teghenſtaende dat

hylmenſch is, ſoo comt hy evenwel

*t

een Engelſch leven te leyden, ſoo

dat hy van eenen aertſchen ende

verganckelijcken , eenen hemel

ſchen, ende Goddelijcken menſch.

comt te worden. Want ghelijcker

wys eenen menſch, die ſijn ver-,

maeck ſoeckt in ſinnelijcke ſaken,

ende daer in alle ſyne vreught is ſtel

lende, niet anders en verdient ghe

heeten te worden als ſinnelijcken,

onredelijcken, ende wereltſchen,

&c. Alſoo oock als hy ſyneghe

noechte van ſoodanighe ſaken comt

af te-trecken, magh met recht ge

heeten worden geeſtelijcken, ende

hemelſchen & c. ende dat 'et alſoo -

is, dat is claer : want ghelijcker

wys d'oefeninghen der ſinnen ende

de kracht der ſinnelijckheyt ſtryden

(gelijck den Apoſtel ſeght) teghen

de kracht ende d'oefeninghe des

geeſts; hieruyt volght, dat naer de

verminderinghe der krachten van

d'een deel des menſche, de krach

ten van d'ander deel noodtſakelijck

moeten toe-nemen, ende vermeer

deren , om dieſwille datter niet

meer en is dat teghen-ſtrydt, ende

die belet toe-te-nemen , ende te

vermeerderé. Ende alſooden geeſt

Gg 3 T die'
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1. Cor.

3- I4.

Matth.

I9- 29.

* - -

die de volmaecktheydt bekomen

heeft, den welcken is dat opperſte

deel der ziele, het welck met Godt

mede-deelt, verdient alle die voor

ghemelde toe-eygheninghen, ghe

merckt hy ſich volmaeckt inde goe

deren ende gaven Godts, geeſtelijc

ke ende hemelſche. Soo d'een als

d'ander wort betoont,door de ge

tuygheniſſe vanden H. Paulus, die

eenen ſinnelijcken menſch, te wetë

den ghenen, die d'oefeninghe van

ſijnen Wille alleenelijck maer en

ſtelt in ſinnelijcke ſaken , noemt

eenen on-redelijcken menſch te

weſen , die de Goddelijcke ſaken

niet en verſtaet, noch en begrypt;

maer den anderen menſch die ſijné

Wille tot Godt verheft, noemt hy

eenen geeſtelijcken menſch te we

ſen, ende ſeght dat hy alle ſaken

rondeert, ende oordeelt, jaeſelver

# verholentheden Godts. Over

ſulcx verkrijght hier de ziele een

wonderlijck profyt, te weten eene

roote bereydinghe om Goddelijc

e goederen, ende geeſtelijcke ga
ven te bekomen.

Maer de derde vrucht is, de welc

ke den ſmaeck ende de vreught des

Wille tydelijcker-wyſe grootelijckx

vermeerdert, ghemerckt onſen Sa

lighmaker ſeght, dat men voor een

in dit leven hondertewerf ſal ontfan

ghen : inder-voeghen, dat is't by
aldien men een vermaeck comt te

verloochenen, ſooſal hy ons daer

hondertewerf in dit leven, ſoo naer

de ziele, als naer't lichaem komen

te vergelden, daer men in teghen
deel hondert bitterheden ende mis

noeginghen ſal hebben voor een

enckel vermaeck , dat men comt

t'ontfanghen uyt de ſinnelijcke ſa

ken. Want van weghen 'tgheſicht,

- :-

het welck nu gheſuyvert is, vandé

# van te ſien , ontfanght

e ziele eene geeſtelijcke# p

haer ſelven verheffende tot Godt in

alle ſaken, die ſy ſiet , 't zy datet

Goddelijcke, 't zy dat'et menſche

lijcke ſaken zijn, die tot ſijne glorie

beſtierende. Maer van weghen het

ghehoor , het welck vande vreught

van te hooren gheſuyvert is , onts

fanght de ziele hondert-werf meer

eeſtelijcke vreught, die tot Godt

eſtierende in alle ſaken, 'tzy dat'et

Goddelijcke, 'tzy dat'et menſche

lijcke ſaken zijn : het welck men

oock kan ſegghen van alle andere

ſinnen , als ſy gheſuyvert zijn.

Want gelijck indenſtaet der onnoo

ſelheyt, alhet ghene onſe Voor-ou

ders in't aerdtſch Paradys waeren

ſiende, ſprekende, ende etende,hun

diende tot eene grooter ende meer

dere ſoeticheyt der beſchouwinge,

om dieſwille dat ſy het ſinnelijck

deel wel gheſtelt, ende aende reden

onderworpen hadden : alſoo oock

den ghenen, die fijne ſinnen welge

ſuyvert » ende aenden geeſt onder

worpen heeft, treckt uyt alle ſinne

lijcke voorworpſelen, jaeſelver uyt

d'eerſte beweginghen, de welluſten

van eenen minnelijcken toe-keer

tot Godt , ende eene Goddelijcke

beſchouwinghe. Waer uyt volght »

dat den ghenen, die ſuyverende net

is, alle ſaken, 't zy dat- ſe verheven

zijn, ofte niet, veroorſaken in hem

meerder goet , ende dienen hem

tot meerdere ſuyverheyt : ghelijck

in teghendeel dengenen die onſuy

ver is, comt door fijne onſuyver

heyt alle quaet ende ſchadelijckhe

den te trecken , ſoo uyt d'eene als
uyt d'andere. ' er -

- Maer den ghenen , die den lok

ſijnder
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fijnder genegentheden niet en over

wint, en ſal de ſuyverheyt der

vreught, die ghemeynelijck in Godt

is, door den middel van fijne ſchep

ſelen ende wercken niet ghenieten,

Maer den ghenen die nu niet meer

en leeft naer de ſinnelijckheyt , alle

de werckinghen ſijnder ſinnen ende

krachten wordé beſtiert tot de God

lijcke beſchouwinghe. Want ghe

merckt dat 'et waerachtich is, vol

hens de leeringe der Philoſophen,

# leven van ieder ſake ghelijck

formich is aen haer weſen : het is

claer ende blijckelijck, dat den ge

ren die het geeſtelijck weſen beko

men heeft, ſijn ſinnelijck leven nu

verſtorven zijnde, moet ſonder ee

nighen teghenſtrydt met alles tot

Godt gaen , ghemerckt dat nu al

reets alle fijne wercken ende affecti

en geeſtelijck zijn, van een geeſte

lijck leven voorts komende : waer

uyt volght,dat ſoodanighen menſch

nu ſuyver van herten zijnde, Godt

in alle ſaken is vindende, te ſamen

oock eene vermakelijcke,ſoete,ſuy

vere, loutere, geeſtelijcke,vreughs

delijcke , ende eene minnelijcke

kenniſſe Godts.

Uyt het ghene nu gheſeyt is, be

ſluyte ick deſe naervolgende leerin

he, te weten, dat den rhenſch ſoo

angh als ſyneſinnen, door eene ge

durighe oefeninghe, inde ſuyverin

ghe vande ſinnelijcke vreught,geene

ghewoonte bekomen en hebben,ſoo

dat ſy het profyt daer uyt komen te

trecken, daer wy van gheſproken

hebben, te weten, dat ſe hun da

telijck tot Godt beſtieren, ſoo moet

hy de vreught, die in alle ſinnelijcke

ſaken te vinden is, verworpen,ende

verloochenen, om fijne ziele uyt

het ſinnelijck leven te moghen trec

ken , ende te verloſſen, vreeſende

dat hy, ghemerckt hy niet geeſte

lijck en is, uyt het ghebruyck der

felve miſſchien meerder voetſel,en

de meerder kracht voor de ſinnen,

als voor den geeſt ſoude komen te

trecken, de ſinnelijcke kracht de

overhandt hebbende in ſijne werc

kinghen, de welcke eene meerdere

ſinnelijckheyt voorts-brenght,ende

die voedt ende onderhoudt : want

ghelijck onſen Salighmaker ſeght :

Hetghene dat gheboren wort

vleeſch, dat is vleeſch, ende het ghe

me datgheboren wort uyt den geeſt, dat

»s geeſt : het welcke ſeer rypelijck

te bemerken is, ende voorwaer

't is alſoo , want den ghenen, die

den ſmaeck der ſinnelijcke ſaken

niet verſtorven heeft, en magh ſich

niet vermeten vande krachten ende

werckinghen der ſinnen te veel te

willen ghebruycken, rakende het

ghene hun aen-gaet, ſich latende

voor-ſtaen, dat-ſe hem tot den geeſt

ſouden behulpich , ende dienſtich

weſen : want de krachten der ziele

ſullen meerder toe-nemen ſonder

die ſinnelijckheden, vernietigende

den ſmaeck, ende de ghenegentheyt

van die ſaken, als wel die willende

ghebruycken thaerder opſicht.

'tEn is niet noodich hier voor-te

ſtellen de goederen der Glorie, die

men ſtaet te verwachten in't ander

leven, door-dien dat wy deſe ghe

noechte verloochent ſullen hebben:

want behalven dat elcke lichame

lijcke gave der glorie , ghelijcker

wys zijn de ſnellicheyt ende claer

heyt , in haer ſal meer verheven

zijn, als wel in andere, die hun ſel

vé daer in niet en ſullen vernieticht

hebben : ſoo ſal daer-en-boven

oock de vermeerderinghe der we

-- -- -- - ſentlijcke

3- 6
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ſentlijcke# derziele,de welcke

met de liefdeGodts over-een-comt,

om wiens liefde ſy die ſinnelijcke ſa

ken verloochent, voor elcke korte,

ende verganckelijcke vreught, die

ſy ſal verloochent hebben, eeuwich
z. cor. lijck in haerwercken## den

4. I7•
. Paulus ſeght J. een boven-maten

groot ghewicht der glorie. Ick en

wille hier d'andere ſoo zedelijcke,

als tydelijcke, ende geeſtelijcke pro

fyten niet by-brenghen, de welcke

HET XXVI.

door deſen Nacht der Blyſchap be

komen worden, om dieſwille dat

het al de ſelve zijn, die wy in d'an

dere ſoorten van Blyſchappen ver

haelt hebben , maer in eenen veel

meerderen verheven graet,om dieſ

wille dat deſe met de nature veel

meerder vereenicht zijn,ende hiers

om , denghenen , die-ſe verfoeyts

bekomt door de verloocheninghe

der ſelve eene veel innigher ſuy

verheydt.

CAP IT TE L.

Waer in men begint te handelen van de vierde ſoorte van goede

ren, te weten vande Zedelijcke, ende wort verclaert hoe

danich dat ſy zijn, ende op wat manierede Blyſchap des Wille

daer in gheoorloft is.

E vierde ſoorte van goederen,

waer in den Wille ſich verheu

ghen kan, zijn zedelijcke goederen:

door de welcke wy hier verſtaen de

deughden, ende hare verkreghene

ghewoonten, voor ſoo veel als ſ

zedelijck zijn; daer-en-boven ooc

d'oeffeninghe van alle deughden,en

de wercken der bermherticheyt, de

onderhoudinghe vanden Wet des

Heeren , ende der Policye , ende

alle oefeninghen van eene goede in

borſt, ende in-ghebore ghenegent

heyt. Soo dan als men die zedelijc

ke goederen is beſittende, ende oef

fenende, ſy verdienen miſſchien

eene meerdere vreught des Wille,

als wel die dry andere ſoorten van

goederen, daer wy hier vooren van

ghehandelt hebben: want om eene

vande twee oorſaken, oft wel om

alle beyde te ſamen,kan den menſch
w- al -

ſich verheughen over de ſaken, die

hem aen gaen , te weten, oft wel

om het ghene dat-ſe in haer ſelven

zijn, oft wel om het# dat-ſe bya

brengen, om het welck te bekomé,

ſyghelijck eenen middel oft inſtru

ment, dienſtich zijn. Waer uyt wy

ſullen verſtaen , dat de beſittinghe

vande dry voor-ghemelde ſoorten

van goederen geene vreught des

Wille en verdienen. Want gelijcker

gheſeyt is, ſy enbrenghen aen den

menſch uyt haer ſelven geen goet

by, noch ſy en beſluyten ſulcx oock

in haer niet, ghemerckt dat-ſe ſoo

ſlibberachtich , ende verganckelijck

zijn, maer in teghendeel (ghelijck

wy oock gheſeyt hebben ) ſy ver

oorſaken in hem pyne, droefheydt,

ende quellinghen des geeſts. Ende

al-hoe-wel dat haer eenige vreught

toe komt om de tweede oorſake,de

welcke
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welcke is, als den menſch ſich daer

van dient om tot Godt te gaen, ſoo

is dit nochtans ſoo onſeker » dat ſy

aenden menſch [ghelijck men ghes

meynelijck ## meerdere ſchade

als profyt doen. Maer de zedelijcke

goederen om d'eerſte oorſake, te

weten om hare weerde, ende om

het ghene dat-ſe in haer ſelven zijn,

verdienen eenighe vreught van ha

ten beſitter. Want ghemerckt dat

ſypeys, en ruſte, een oprecht ende

wel gheſtelt ghebruyck des redens,

ende over-een-komende werckin

# mede-brenghen • ſoo en kan

en menſch (menſchelijcker wyſe

## ) in dit leven niet beter

eſitten. Ende alſoo, om dieſwille

dat de deughden uyt haer ſelven

verdienen bemint, ende gheacht te

zijn,ſoomagh den menſch,menſche

lijcker-wyſe gheſproken , ſich wel

verheughen, dat hy die is beſitten

de, ende oefenende, eens-deels om

om het ghene ſy in haer ſelven zijn,

anders-deels om het goet,het welck

ſy hem menſchelijcker, ende tyde

lijcker wyſe by-brenghen.

Op deſe maniere is't dat de Phi

loſophen ende de Wyſe, ende oock

de Heydenſche Princen de deugh

den hebben gheacht ende gepreſen,

ende hebben ghetracht die te beko

men ende te oefenen, al-hoe-wel

dat'et Heydenen waren , ende de

ſaken niet anders in-en-ſaghen , als

om het lichamelijck, tydelijck,en

de naturelijck goet , het welck ſy

daer door trachten te bekomen :

noch ſy en hebben daer door niet al

leenelijck die goederen, ende eenë

goeden naem ende faem, die ſy hun

voorwenden, bekomen, maer daer

en-boven heeft Godt, die alle goet,

oock inde Barbaren, ende Heyde
* *

nen bemint, ende die niet en belet

wel te doen (ghelijck den Wyſen

man ſeght ) hun leven verlenght,

hun eere, heerſchappye, peys ende

vrede vermeerdert, ghelijck hy ge

daen heeft aende Romeynen , aen

de welcke hy by-naer den geheelen

werelt onderworpé heeft, om dieſ

wille dat ſy rechtveerdighe Wetten

ghebruyckten, vergeldende hunne

goede manieren op een tydelijcke

maniere, die om hunne ongheloo

vicheyt onbequaem waren van hem

eeuwichlijck gheloont te worden.

Want Godt bemint de zedelijcke

goederen ſoodanichlijck, dat hy'et

ſeer wel van Salomon heeft gheno

men, om dieſwille dat hy van hem

de wysheyt alleenelijck maer en

vraeghden om ſijn volck te leeren »

ende rechtveerdelijck te moghen

beſtieren, het ſelven onderrichten

de in goede manieren, ende daer

om heeft Godt tot hem gheſeydt :

Om dieſwille dat gby de wysheyt hebt

hevraeght , ende voor u niet en hebt

# vele daghen , noch rijckdom

men , oft de zielen van uwe vyanden,

maer hebt voor u begeert Wysheyt, om't

recht oordeel t'onderſcheyden, Jiet uck

heb u ghedaen naer uwe woorden, ende

sek hebu## een wys , ende vera

ſtandich berte , alſoo grootelijcx , dat

ter niemandt uws ghelijck voor u ghe

weeft en is, noch naer u op-ſtaen ſal.

Maer al-hoe-wel dat een Chriſten

menſch op deſe maniere ſich moet

verblyden over de zedelijcke goe

deren , ende goede wercken, die

hy tydelijcker-wyſe oefent , voor

ſoo veel als ſy hem die voor-ghe

melde tydelijcke goederen by-bren

ghen; nochtans en magh hy ſijn

vernoeghen in deſe eerſte maniere

niet vaſt-ſtellen (ghelijck wy ghe

H h ſeyt

Sap. 7:

22•

3. Reg,
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ſeyt hebben vande Heydenen,welc

kers geeſtelijcke ooghen niet voor

ders en ſaghen als dit ſterfielijck le2

ven was aengaende J. maer ghe

merckt het licht des Gheloove hem

het eeuwich leven doet verhopen,

ſonder het welck, al het ghene in

deſe werelt is, ende het ghene hier

naer ſal weſen, van geender weerdé

en is , ſoo moet hy ſich alleenelijck

' ende principalijck maer verheugen

over de oefeninghe ende beſittinge,

van die zedelijeke goederen, op de

tweede maniere, voor ſoo veel als

hy die goede wercken ter liefde

Godts is doende, die voor hem het

eeuwich leven verwerven. Over

ſulcx en magh hy ſich niet verheu

hen, noch geen ander opſicht heb

en, dan Godt door ſyne goede

wercken, ende deughden te dienen

ende te eeren : want ſonder dit op

ſicht ſijn alle deughden vruchteloos

voor Godt, ghelijck men ſet inde

1hien Evangeliſche Maeghden, de
welcke al te-mael haeren maegh

dom bewaert, ende goede wercken

hedaen hadden, maer om dieſwil

dat 'er vyf van die , haer niet en

haddé verheught op de tweede ma

niere, dat is te ſegghen , om dieſ

wille dat ſy de voldoeninghe haer

der wercken tot Godt niet en had

den beſtiert , maer die in teghen

deel ydelijck hadden ghebruyckt op

d'eerſte maniere, haer ſelven over

hunne beſittinghe vernoegende, ſoo

zijn-ſe uyt den hemel gheſloten ge

weeſt, ſonder eenighe vergeldinge

vanden hemelſchen Bruydegom te

ontfanghen. Daer zijnder oock ve

le onder de Heydenen gheweeſt, die

eenighe deughden ghehadt, ende

ede wercken ghedaen hebben,en

de daer zijn oock hedens-daeghs

"-

vele Chriſtenen, die groote werce

ken doen , de welcke hun nochtans

niet en ſullen dienſtich weſen tot

het eeuwich leven, om die wille

dat ſy daer in d'eere ende glorie

Godts niet en hebben gheſocht, de

welcke Godt alleen toe-komt, ende

ſijne liefde boven al. Een Chriſten

menſch moet ſich dan verheughen,

niet om dat hy goede wercken doet,
ende# gewoonten volght »

maer is't dat hy die ter liefde Godts

alleen oefent, ſonder eenich ander

epſicht. Want hoe ſy meerder ter

liefde Godts ghedaen worden, hoe

ſy eene meerdere croon der glo

rie verdienen ; ſoo oeck , hoe ſy

meerder uyt andere opſichten ghe

daen worden, hoe ſy oock eene

meerdere confuſie ende beſchaemt

heyt voor Godt by-brenghen.

Soo dan, om de vreught der ze

delijcke goederen wel tot Godt te

beſtieren, moet den Chriſté menſch

bemercken dat de achtinge van fijne

goede wercken, vaſten,aelmoeſien.»

penitentien , ende ghebeden &c.

ſoo veel niet en beſtaet in de menich

te , ende inde hoedanicheyt , als

wel inde liefde Godts, die hy ſich

daer in voorwendt: ende dat ſy als

dan ſoo veel te volmaeckter zijn ,

hoe ſy met eene ſuyverdere, ende

volmaecktere liefde Godts ghedaen

worden, ende hoe hy daer in min

der prefyt in dit leven, ende in't

toe-komende minder blyſchap ,

trooſt , ſmaeck, ende lof ſeeckr,

enda begeert. Ende hierom en moet

hy ſijn herte geenſints ſtellen inden

ſmaeck, trooſt , ſoeticheyt »ende

in eenighe andere voordeelen, de

welcke uyt de goede oefeninghen •

ende wercken ghemeynelijck vol

gen,maer hy moet alle fijne vreught
- -- - ADA
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*

in Godt keeren , wenſchende hem

daer door te dienen , ende daer-en

boven ſy ſelven van deſe Blyſchap

ſuyverende, ende blyvende induy

ſterheyt t'ſijnder opſicht,moet wen

ſchen dat et Godt alleen zy, die ſich

daer in vernoeghe, ende in'they

melijck gheniete ſonder eenich an

der opſicht oft eyghen baet, dan al

leenelijck d'eere,ende glorie Godts.

Ende alſoo ſal hy gheheel de kracht

des Wille in Godt vergaederen, ra

kende de zedelijcke goederen.

HET xxvII. CAPITTEL.

Waer inghehandelt wordt vande Seven ſchadelijckheden, waer in

men kan vallen, ſtellende de Blyſchap des Wille in zede

lijcke goederen.

I# vinde dat de principaelſte

ſchadelijckheden , waer in den

menſch kan vallen door het vernoe

ghen, dat hy heeft over fijne goede

wercken, ſeven in't ghetal zijn,ena

de ſeer ſchadelijck, om dieſwille dat

ſy geeſtelijck zijn, de welcke ick

hier in't cort ſal voor-ſtellen.

d'Eerſte ſchade, is d'ydelheydt ,

hooveerdicheyt, ydele glorie,ende

vermetentheyt : want men kan ſich

niet verblyden over de goede werc

ken , ſonder die te achten, waer

uyt de beroeminghe voorts-komt,

ende de reſte , ghelijckerwys in't

H. Evangelie gheſeyt is vanden

Phariſé, dat hy Godt badt, ſy ſelven

beroemende om dat hy vaſten, ende

andere goede wercken dede.

De tweede ſchade, is ghemeyne

lijck met d'eerſte gheketent, ende

is, dat ſoodanighen menſch alle an

dere menſchen oordeelt boos, ende

onvolmaeckt te weſen , verghelijc

kende den eenen met den anderen ,

ende peyſende dat ſy ſoo wel niet

en doen, ghelijck hy, die verach

tende in fijn herte, het welck ſy
w -

ſomtyts oock uyt-ſpreken. Den

Phariſé was ooek beſmet met deſe

foute, ghemerckt hy inſijn gebedt

ſeyde : Heere, ick dancke u, dat ick Lue.1G

niet en benghelijck d'andere menſchen, 11. "
roovers , onrechtveerdighe, overſpeel

ders, ghelijckoock is deſen Publicaen:

ick vaſte twee-mael op den Sabboth

dagh dy'c. Ende alſoo met een enc

#k ofte daet viel hy in deſe

twee ſchadelijckheden, ſy ſelven

pryſende , ende d'andere mis-pry

ſende , ghelijcker hedens-daeghs

vele ghevonden worden, de welcke

ſegghen : ick en ben niet ghelijck

dien menſch , ick en doen dit oft

dat niet, ghelijck dien en##
daer wordender ghevonden, die

veel ergher doen, als den Phariſe :

want al-hoe- wel dat?et waer is, dat

hy niet alleenelijck alle d'andere

verachtede, maer oock den perſoon

ſelver in't particulier met den vin

gher toonde, ſeggende : Ick en ben

niet ghelijck dien Publicaen, maer

die, hier mede niet te vreden zijn

de , worden daer-en-boven oock

'grammoedich , ende berſten van

. H. h 2 · · · haet

-
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- kelijckheyt ende troo

Matth.

23. 5.

haet ende nydt, als andere ghepre

ſen worden, oft als ſy hooren dat

ſe beter doen als ſy, oft meerder

vermoghen.

De derde ſchade is, dat gemerckt

ſy in hunne wercken niet anders en

betrachten, als hunne eyghen-ſoec

daer in te

vinden, ſoo en doen ſy die gemey

nelijck tot geen ander eynde, ten

zy om daer uyt eenich vernoeghen

ende lof te bekomen : overſulckx

ghelijck Chriſtus ſeyt, Al het ghene

dat ſy doen, is om vande menſchen ge

Jien te worden, niet doende ter lief

de Godts alleen.

De vierde ſchade volght uyt de

voorgaende, de welcke is, dat ſy

van Godt over haere wercken gee

men loon en ſtaen te verwachten,ter

oorſaken dat ſy dien in dit leven ge

ſocht hebben in hun vernoeghen ,

ofte trooſt, oft in't profyt van d'ee

ne, ofte wel in eenighe andere ſa

ken van hunne wercken, waer door

(ghelijck onſen Salighmaker ſeght)

dat ſy hunnen loon ontfanghen heb

ben; inder-voeghen, dat ſy alleene

lijck maer en ſullen blyven met den

aerbeydt van hunne wercken, ende

met beſchaemtheyt ſcnder eenighe

vergeldinghe. Daer is eene ſoo groo

te miſerie onder de kinderen der

menſchen , rakende deſe ſchade

lijckheyt, dat ick oordeele, dat het

meeſten-deel der wercken, de welc

- ke in't openbaergheſchieden , oft

wel ghebreckelijck zijn , oft van

geender weerden , oft voor Godt

niet recht, ende onvolmaeckt, om

dieſwille dat ſy van alle die profy

ten , ende menſchelijcke opſichten

niet wry • ende af-gheſcheyden en

zijn : want hoe kan men anders

oordeelen van ſekere werckenende

ghedachten, de welcke ſommighe

doen, ende in-ſtellen tot geen an

der eynde , als om daer door eenige

eere, menſchelijcke opſichten, en

de ydele glorie te bekomen, ſoec

kende hier door hunnen naem, ghe

ſlachte , ende heerſchappyen on

ſterftelijck te maken, ſtellende daer

en boven hunne wapené ende quar

tieren indekercken , al oft ſy hun

ſelver aldaer wilden ſtellen inde

plaetſe vande beelden , daer ieder

een fijne knien booght : in welcke

wercken magh men van ſommighe

ſegghen, dat ſy hun ſelven meerder

achten als Godtſelver. Maer daer

latende die van d'erghſle zijn, hoe

veel en zijnder niet, die op veel

derley manieren door hurne werc

ken in deſe ſchaden komen te val

len ? van welcke eenighe zijn , de

welcke ſoecken dat men die ſoude .

pryſen, andere verſoecken dat men

die ſoude her-kennen, ende hun

over die wercken bedancken , an

dere verhalen die, ende 't is hun

aenghenaem dat ſulcken oft ſulcken

die weet , jae oock de ght heele we

relt : ondertuſſchen doen ſy oock

aelmoeſſen uyt reycken , efte iet

anders, dat ſy doen, willen dat'et

gheſchiet door eenen derden per

ſoon, op dat'et meerder verbreydt

ende bekent ſoude worden : andere

begeeren het een ende het ander.

Het welck niet anders en is als de

trompette voor hun blaſen » gelijck

d'ydele menſchen doen , volghens

de leeringhe van onſen Salighmaker

in't H. Evangelie, de welcke oock

hierom van Godt geenen loon van

hunne wercken en ſullen hebben.'

Hierom moeten ſoodanighe men

ſchen, op dat ſy deſe ſchade ſouden

mesſen aanſtaan, haar ",

Matth,

6. 2 •
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ken verborghen houden , ende die

alleen voor Godt houden, niet ſoec

kende dat iemandt die kome te ach

ten. Noch ſy en behoorden die niet

alleenelijck verborghen te houden

voor andere menſchen, maer oock

voor hun eyghen ſelven, dat is te

ſegghen, dat ſy hun ſelven daer in

niet en behoorden te behaghen, die

achtende al oft ſy iet in haer ſelven

waren, ende ſy behoorden daer uyt

oock gheen vernoeghen te trecken.

Op deſe maniere moet etindengee

ſtelijcken ſin verſtaen worden, het

Matth. ghene onſen Salighmaker ſeght :

6. 3.

Iob.31.
an

A/ •

Dat u ſlincke handt niet en wete, wat

u rechte handt doet : aloft hy wilde

ſegghen : en wilt het geeſtelijck

werck, dat ghy doet , niet achten

met een tydelijck, ende ſinnelijck

opſicht : want op deſe maniereis't,

dat geheel de kracht des Wille ver

eenicht, ende in Godt vergadert

- wort, ende alſoo wort het werck

voor hem vruchtbarich ende profy

tich, anderſints en ſal hy niet alleee

nelijck de verdienſten verlieſen

(ghelijck wy geſeyt hebben) maer

ſal Godt ghemeynelijck ſeer komen

te vergrammen, door ſijne inwen

dighe beroeminghe endeydelheyt :

Want 't is tot dit propooſt dat ver

ſtaen moet worden het ghene Job

ſeght : Is't dat mijn herte fich ver

heught heeft in't heymelijck, ende is't

dat ick mijn handt kuſſe met mijnen

mondt, 't is eene ſeer groote boosheydt.

Door de handt verſtaet hy hier het

werck, ende door den mondt be

teeckent hy den Wille, die ſich daer

in vernoeght : ende om dieſwille

dat 'et een# is in ſy ſelven

(ghelijck wy gheſeyt hebben) hier

om ſeght Job : Is't dat mijn herte

ſich verheught heeft in't heymelijck,

het welck is eene groote boosheyt,

ende eene verloocheninghe van

Godt, ghelijck hy daer oock ſeght :
want dat werck ſich willen toe-te

ſchryven, ofte toe-te eyghenen, is

het ſelven aen Godt te weygheren ,

die den oorſpronck is van alle goets

ende aen wie alle goede wercken

toe komen, ghelijckerwys Lucifer

ghedaen heeft, die in ſy ſelven ſich

behaeght heeft, weygerende Godt

het ghene hem toe was komende ,

ende alſoe ſy ſelven verheffende. -

De vyfde ſchade van ſoodanighe

menſchen is, dat ſy geenen voort

ganck en doen inden wegh der vol

maecktheyt : want ghemerckt dat

fy ghehecht ende ghekleeft zijn aen

den ſmaeck ende trooſt in hunne

wercken, hier uyt ſoo volght, dat

ſoo wanneer deſen trooſt, ende ſoe

ticheyt in hunne oefeninghen ende

wercken komt t'ontbreken ( het

welck als-dan ghemeynelijck ghe

beurt, als Godt hun wilt vervoor

deren, hun gevende hardt ende

droogh broodt, het welck der vol

maeckte is , ende wegh-nemende

het melck der kinderen, beproeven

de hunne krachten, ende ſuyveren

de hunne teere affectie ende ghene

gentheyt , op dat-ſe de ſpyſe der

volmaeckte ſouden moghen ſma

ken] ſoo verlieſen ſyghemeynelijck

hunnen moedt, ende volherdinge,

uyt oorſake dat ſe den ſmaeck in

hunne wercken niet meer en vindé.

Dies aengaende moet men geeſte

lijcker-wyſe verſtaen,het gheneden

Wyſen-man ſeght :

vlieghen verlieſen de ſoeticheydt der 1,

ſalve : want als aen ſoodanighe

menſchen eenige verſtervinge voor

valt, ſooſterven ſy aen hunne goe

de wercken, die daer-latende ende

H. h # verlieſen

De ſtervende Eccl.13
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Mich.7

3

verlieſen de volherdinghe, waer in

de ſoeticheyt des geeſts, ende den

inwendighen trooſt beſtaet.

De ſeſde ſchade is, dat ſy gemey

nelijck bedroghen worden, als ſy

meynen dat de wercken,die hun be

haghen beter zijn als die, de welcke

hun niet en ſmaken , ſy pryſen en

verheffen die , ende ſy verachten

ende mis-pryſen d'andere, daer het

nochtans contrarie moeſt gheſchie

den : want ghemeynelijck zijn de

wercken, waer in den menſch ſijn

eyghen liefde meerder comt te ver

ſterven (namentlijck als hy inden

wegh der volmaecktheyt noch niet

ghevoordert en is ) Godt aengena

mer ende van meerder weerden ,

om de verloocheninghe ſijns ſelfs,
die den menſch hier in comt te oef

fenen , als wel die zijn, waer in hy

ſijn eyghen-ſoeckelijckheydt ende

trooſt vindt : want in die kan hy ſy

ſelven lichtelijck vinden. Tot dit

## ſpreeckt Micheas van ſulc

e menſchen : Het quaet van haere

handen , ſegghen ſy goet te zijn, dat is

te ſegghen : Het ghene dat in hun

ne. wercken quaet is , ſegghen ſy

goet te zijn : het welck daer uyt

voorts-komt, om dieſwille dat ſy

hun vernoeghen ende trooſt in hun

ne wercken gheſtelt hebben , ende

niet, om daer door Godt alleen te

behaghen. Maer nu hoe grootelijcx

dat deſe ſchadelijckheyt regneert,

ofte heerſcht, ſoo onder de geeſte

lijcke, als oock onder het ghemeyn

volck, het ſoude te lanck weſen om

te verhalen : want daer wort naua

welijcx iemandt. ghevonden, die

beweeght wordt, om ter liefde

Godts alleen te aerbeyden , ſonder

daer in eenighen trooſt, vermaeck,

oft eenich ander opſicht te hebben,

De ſevenſte ſchade is, dat den

menſch, voor ſoo veel al hy d'ydele

vreught in fijne zedelijcke wercken

niet en verſterft ende vernieticht,

meerder onbequaem wordt om

eenighen raedt , ende redelijcke

onderrichtinghe t'ontfanghen, aen

gaende de goede wercken, die hy

meet doen: want de ghewoonte

van traegheyt ende ſlappicheyt, die

hy heeft in te wercken met eyghen

dom der ydele vreught, ketent ende

verbindt hem ſcodanichlijck, dat

hy een ander mans raedt , oft voor

beter niet en houdt , oft wel is't dat

hy oordeelt dien beter te weſen,

dien nochtans niet en wilt volghen,

om dieſwille dat den moedt hem

ontbreeckt om ſulckx te doen. Soo

danighe menſchen zijn ghemeyne

lijck ſeer ſlapende traeght inde lief

de Godts ende des naeſten , om

dieſwille dat d'eyghen liefde, die

ſy in hunne wercken hebben, de

deught ende de liefde Godts in hun

verſlapt ende verkout.

- . * * 4.
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HET xxVIII. CA P ITTE L.

Vande Profyten, die de ziele comt t'ontfanghen, haar afſchey

dende, ende af-treckende vande vreught, endeghenoechte der

zzdelycke goederen.

D Eziele comt ſeer groote vruch

ten t'ontfanghen , door-dien

dat-ſe de vreught des Wille niet y

Job.4o. #

I6.

3ferem.

29, 16,

delijck en wilt hechten aen deſe

ſoorte van goederen. Ten eerſten

is ſy bevrydt van te vallen in veel

derley ſoorten van quellinghen, en

de bedriegheryen des duyvels, de

welcke ſchuylen onder de vreught

van ſoodanighe goede wercken, ge

lijck wy konnen verſtaen uyt het

hene in't boeck Job gheſeyt wort :

Onder de ſchaduwe ſlaept hy inde hey

melijcke plaetſen des riets , ende inde

vochtighe plaetſen. Het welck hy

vanden duyvel gheſeyt heeft , om

dieſwille dat hy de ziele verleydt

door de vochticheydt des vreughts,

ende door d'ydelheyt des riets , dat

is , der ydele wercken. Ende ten

is niet wonder, dat den duyvel haer

heymelijck comt te bedriegen door

deſe vreught, want d'ydele vreught

ſelver, oock ſonder ſijne in-gevin

ghe, is van haer ſelven een bedrogh,

namentlijck alser eene beroeminge

van die wercken in't herte is ſchuy

lende,# het ghene Jeremi

as is ſeggende : Vele vermetentheydt

heeft u bedroghen, ende de hoovecrdic

heyt uws herten. Want wat kan daer

grooter bedrogh gevonden worden,

als de vermetentheyt ? vande welc

ke de ziele haer kan verloſſen, haer

want is't by-aldien dat gh

is, dat ſy rechtveerdigher , ende

volmaeckter wercken is doende,

het welck niet# , is't ſa

ken dat de paſſie des vreughts, ende

des vernoeghen d'overhandt heeft:

want door den middel van deſe paſ

ſie des vreughts, verheft ſich het be

geerlijck , ende grammoedich deel

ſoodanichlijck , ende nemen ſoo

grootelijckx toe, dar-ſe geen plaets

en geven aen't ghewicht der reden ,

maer de ziele is gemeynelijck, ende

ten meerderen-deel in haere werc

ken, ende goede voor-neminghen

ontſtant vaſtich ende veranderlijck,

eenighe daer latende, d'andere aen

nemende, vele beginnende, ende

niet een volbrenghende. Want ge

lijck ſy werckt ende aerbeydt om

den ſinnelijcken ſmaeck te beko

men , den welcken ongheſtadich,

ende veranderlijck is, ende in ſom

mighe naturelen veel meerder, als

in dPandere, deſen ſmaeck komen

de t'ontbreken, verdwynt oock het

werckende 't voornemen, al-hoe

wel datet is van groot ghewicht.

Denſmaeck, ende ghenoechte van

ſoodanighe menſchen is ghelijck de

ziele, ende de ſterckte des werckx:

den

ſmaeck wegh nemt, ſooſterft,ende

eyndicht het werck, ende ſy en vol

herden daer in niet, maer zijn van

die, vande welcke onſen Salighma-Luc. 8.

ker ſeght : Dat ſy het woordt Godtr 13- .
- -- - - mee r

ſelven van deſe vreught ſuyverende.

Hettweede profyt ende vreught
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met blyſchap ontfanghen , maer den

duyvel comt datelijck, ende neemt het

woordt van hun herte, op dat ſygheloo

vende niet en ſoude ſaligh worden.

De reden hier van is deſe, om dieſ

wille dat ſe geene andere krachten,

noch fondament en hadden, als die

voor-ghemelde vreught ende Bly

ſchap. Hierom den ghenen, die ſij

nen Wille van deſe vreught crachte

lijck is af-ſcheydende, ende af-trec

kende, dien heeft eene ſeer uyt-ne

mende bereydinghe becomen, om

te volherden, ende niet te dolen.

Overſulckx is deſe vrucht van ſeer

# ghewicht, ghelijck oock de

chade in tegendeel ſeer groot is.

Den Wyſen ende voorſichtigen ſlaet

ſijne ooghen op de ſubſtantie, ende

op de vrucht des werckx, ende niet

op't vernoeghen, ende ſmaeck des

ſelve. Overſulckx en ſchiet hy niet

in't wildt, dat is, hy en aerbeydt

niet te vergeefs, maer hy treckt uyt

ſijn werck eene vaſte vreught, ſon

der daer in eenighen onderſtant des

#he ende desſmaeckx te ſoece

€n,

De derde, is eene Goddelijcke

Vruchtende profyt, want d'ydele

vreught van die wercken vernieticht

zijnde, worthy arm van geeſt, de

welcke is eene vande acht Salighe

den, vande welcke den Sone Godts Matth,

is ſeggende : Saligh# die arm 5. 3.

van Geeſt zijn, want

melen comt hun toe.

De vierde Vrucht is, dat den

ghenen, die deſe vreught ſal ver

loochent hebben, ſal wercken met

ſaechmoedicheyt, ootmoedicheyt,

ende voorſichticheydt : want 'h

en ſal met geen ghewelt , noc

metterhaeſten wercken, gedreven

zijnde door de genoechte van't be

geetelijck,ende grammoedich deel,

noch oock met geene ongeregelde,

ende geveynſte vermetentheyt,door

d'achtinghe, die hy heeft van fijn
werck , door den middel van haer

der ghenoechte; Ten leſten en ſal

#oock, door deſe paſſie niet ver

blint worden, om onvoorſichtelijck

voorts te gaen in ſijne wercken te

Oen,

De vyfde Vrucht is, dat hy ſich

aen Godt, ende aen de menſchen

aenghenaem , ende behaeghelijck

maeckt, ende dat hy ſich verloſt eu

de bevrydt vande giericheyt, gul

ſicheyt , geeſtelijcke traegheyt ,

geeſtelijcke nydicheyt , ende van

duyſent andere ghebreken

et rijck der he

- HET
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Waer in men

HET XXIX. CAPIT TEL,
A

* *

int te handelen vande vyfde ſoorte van goede2vy g

ren, waer in den Wille ſich kan vernoeghen, de welke zijn

de boven-naturelijeke ; ende wort verclaert hoedanich dat ſe

zijn, ende hoe ſy verſcheyden zijn van de geeſtelijcke, ende

hoe men de vreught der ſelue tot Godt moet beſtieren.

T Etis oorboorlijck dat wy nu

van de vyfde ſoorte der goe

deren gaen handelen, waer in de

ziele haer ſelven kan verheughen »

de welcke wy gheſeyt hebben bo

ven-naturelijcke te weſen, door de

welcke wy hier verſtaen alle de ga

ven ende gratien van Godt gegeven,

de welckede naturelijcke macht en

de kracht te boven gaen, die men

noemt gratis date, dat is, uyt gunſt

ghegeven ,,ghelijckerwys zijn de

gaven der Wyſheyt, ende der We

tenſchap, die Godt aen Salomon

ghegeven heeft, ende de gratien

van de welcke den H. Apoſtel Pau

lus ſpreeckt, te weten : het Gheloo

ve, de gratie der Gheſont-makinghe »

de werckinghe der Mirakelen, de Pro

1. Cor. phetie, de Kenniſſe,ende onderſcheydin

12-9.
ghe der Geeſten, de verſcheyde maniere

der talen,ende## der talen.

Welcke goederen, al hoe wel dat

het waerachtich is , dat-ſe oock

geeſtelijck zijn ,,ghelijck die , de

welckeoockvande ſelve ſoorte#

vande welcke wy datelijck ſullen

en handelen, des niet tegenſtaen

e hebbe ick hier een onderſcheydt

willen maken, ter oorſaken datter

tuſſchen die een ſeer groot verſchil

is : want d'oefeninghe van deſe

- ziet eygentlijck het profytder men

ſchenaen, tot welckeneynde Godt

die oock is gevende , ghelijck den

H. Apoſtel ſeght : d'Openbaringhe

desgeeſts wort aen een jegbelijck#
geven tot profyt: het welck men van

die gratien alſoo verſtaen moet.

Maer wat aengaet de geeſtelijcke.

gratien. , haere oefeninghe en is

maer alleenelijck tuſſchen de ziele

ende Godt, ende tuſſchen Godt en

de de ziele in mede-deelinghe van't

Verſtandt, ende vanden Wille, ghe

lijck wy hier naer ſullen ſegghen.

Ende alſoo verſchillen ſy#

malkanderen ten opſicht van haer

voorworpſel , ghemerckt dat de

#jcke zijn tuſſchen Godt ende

e ziele, maer d'andere geeſtelijc

ke hier voren ghemelt, worden be

ſtiert tot profyt van andere ſchepſe

len. Sy verſchillen oock inde Sub

ſtantie, ende dien-volghens inde

werckinghe »ende alſoo noodtſake

lijck oock inde leeringhe. *

. Maer ſprekende nu vande boven

naturelijcke# en gratien, ghe

lijck wy die hier verſtaen, ick#
ghe dat men hier, om haerderydele

vreught te ſuyveren, twee profy

ten moet bemercken, de welcke in

deſe ſoorten van goederen ghevon

den worden, te weten een tyde

ijf , ende een geeſtelijck prdfyt.

1 GE

Ibid. ss



Derden Boeck vanden op ganck

woorden : Waert dat ick ſprake met 1. Cor.#" , is de gheneſinge der

ſieckten, de verlichtinghe der blin

den, de verweckinghe der dooden,

d'uytwerpinghe der duyvelen, de
# e der toe komende ſa

ken,op dat de menſchen ſouden toe

ſlen, ende dierghelijcke andere.

Het Geeſtelijck , ende het eeuwich

# is, dat Godt door deſe werc

en ſoude ghekent, ende ghedient

zijn van den ghenen die-ſe doet, oft

van andere in welcke, oft in welc

#nwoordieney t ſy ghedaen

orden. -

Voor ſoo veel het eerſte profyt

aengaet, het welck tydelijck is, de

, wercken ende boven-naturelijcke

mirakelen verdienen ſeer wynighe,

oftewel geene vreught der ziele :

want het tweede profyt uyt-ghe

ſloten zijnde, ſoo baten ſy wynich,

oft niet aen den menſch, gemerckt

ſy den middel niet en zijn, om de

ziele met Godt te vereenighen, het

welck de liefde alleen is doende.

Want men kan deſe wercken, ende

boven-naturelijckegratien oefenen,

ſonder inde gratie, en de inde liefde

te zijn, 'tzy dat dit waerachtelijck

gheſchiet, Godt die gratien, ende

gaven gevende , ghelijckerwys hy

die aen den goddelooſen Balaam

hegeven heeft, 't zy door d'arch

iſticheyt des duyvels [ ghelijck'et

gheſchiet is aen Simon den Toove

raer loft door eenighe verholenthe

den der nature. Welcke wercken ſ

en wonderhedé,waert dat-ſe eenigh'

profyt moeſten by-brengen aen den

ghenen die ſe doet, 't ſouden voor

waer die moeten zijn , de welcke

van Godt ghegeven worden. Over

fulcx dan van wat weerde dat-ſe

zijn , ſonder het tweede profyt,

leert ons den H. Paulus met deſe

- e- -&-

der menſchen, ende der Engelen tonge. 13. 1.

ende de liefde niet en hebbe, ſoo ben ick

ghetvorden als een luydende metael,

ende klinckende belle. Ende al hadde

ick de Prophetie, ende dat ick alle ver

borgentheden kenden, ende alle wetent

heyt, ende al hadde ick al't gheloove,

alſoo dat ick berghen vervoerde, ende

de liefde niet en hebbe, ſoo en ben ick

niet. Uf.

Hierom ſal Chriſtus onſen Saligh

maker op ſijnen tydt aen vele men

ſchen ſegghen, de welcke op deſe

maniere hunne wercken grootelijcx

gheacht hebben, voor de welcke ſy

van hem de glorie ſullen vraghen,

ſegghende :

ſal hun andtwoorden : Gaet van my

die onrechtveerdicheyt doet. Hierom

dan moet den menſch ſich verbly

den, niet om dat hy met ſoodanige

gratien begaeft is, ende die oefents,

maer om dat hy daer uyt de tweede

eeſtelijcke vrucht is treckende , .

odt daer in dienende met eene

oprechte liefde, waer in de vrucht

van't eeuwich leven beſtaet. Hier-,

om beriſpt onſen Salighmaker ſijne

Diſcipelen, de welcke hun verbly

den, om dieſwille dat ſy de duyve

Heere, en hebben wy in M

uwen naem niet ghepropheteert ? Hy 7. 22

attb.

e

ºw

len uyt-wierpen , ſeggende : En Lucio

tvilt u daer in niet verblyden, om dat 2g,

de geeſten u-lieden onderdanich zijn,

maer verblydt u, dat uwe namen gbea

chreven zijn inde hemelen. Het welck

volghens de rechte Theologie het

ſelven is,aloft hyſºyd: Verheught

ende verblydt u, is't dat uwe namé

inden boeck des levens gheſchreven

zijn. Waer uyt wy verſtaen , dat

den menſch ſich niet en moet ver

blyden, ten zy, als hy den#
des levensaen-yaf, te weten als hy

- -- TTTTTT wercken'
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vercken der liefde is doende: want

wat baet'et voor Godt, ende waer

toe dient'et,het welcke geene liefde

Godts en is ? de welcke niet vol

maeckt en is, is't dat ſe niet ſterck

ende voorſichtich en is inde vreught

HET xxx. CAPITTEL.

van alle ſaken te ſuyveren, die be

ſtierende om den wille Godts alleen

te vol-brenghen. Ende op deſe ma

niere wort den Wille met Godt ver

eenicht, door den middel van deſe

boven-naturelijcke goederen. -

-,

Vande ſchadelijckheden, die de ziele konnen over-komen door

dien dat ſy de Blyſchap van haeren Wille komt te ſtellen in

deſe ſoorte van goederen.

Ydunckt dat den menſch kan

vallen in dry principale ſcha

delijckheden van ſijne Blyſchap te

ſtellen inde boven-naturelijcke goe

deren, te weten, bedrieghen,ende

bedroghen te worden, verlies ende

ſchade t'ontfanghen inde ziele, ra

kende het Gheloove, ende te vallen

in d'ydele glorie , oft in eenighe

andereydelheyt.

Voor ſoo veel als aen-gaet het

eerſte, 't is ſeer lichtelijck om doen,

van andere, ende ſy ſelven te be

drieghen , ſich in ſoodanige werc

ken verheugende. De reden hier

van is deſe : want om die wercken

t'onderkennen, welcke dat valſche,

ende welcke dat waerachtighe zijn,

daer-en boven hoedanichlijck,ende

op wat tijdt dat men die moetoefe

nen, ſoo moet men ſich wel bera

den, ende daer toe is ſeer noodich

een groot licht van Godt , want de

vreught , ende de achtinghe van

deſe wercken, is een ſeer grootbe

letſel, ſoo in d'een, als in d'ander,

ende dit gebeurt om twee redenen: -

d'Eerſte is, om dieſwille dat de Bly

ſchap het oordeel verduyſtert, bot
* * ** ** *

ende plomp maeckt. d'Andere is ,

om dieſwille dat den menſch met

de vrucht van dit werck, niet allee

nelijck en wenſcht dat 'et ſeer hae

ſtelijck ghedaen worde , maer is

oock ſeer gheneghen dat het buyten

tijdts ghedaen worde. Ende ſoo ge

nomen, dat de werckenende deug

den, de welcke men oefent, waer

achtich zijn, niet teghenſtaende de

ſe twee ghebreken zijn ghenoegh

ſaem, om daer in dickmaels bedro

ghen te worden , oft wel die niet

nemende, ghelijck ſy verſtaen moe

ten worden, oft wel daer door niet

voorderende , ende ſich daer van

dienende, hoe , ende wanneer het

noodich is. Want al-hoe-wel dat'et

waerachtich is, dat als wanneer

Godt deſe gratien ende gavë is jon

nende, aen hun te ſamen oock het

licht, ende de beweginghe geeft,

hoe, ende wanneer dat ſy moeten

# worden, ſoo konnen ſy

es-niet-teghenſtaende grootelijcx

dwalen , ter oorſaken vanden ey

ghendom ende onvolmaecktheydt »

die daer konnen ghevonden wordé, ,

die niet ghebruyckende met ſooda

Ii 2 nighg

#
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g

ighe volmaecktheyt gelijckGodt

# , noch##p ſoodani

hen tydt, ende maniere ghelijck

# Ghelijckmenſeeſt, dat

laam heeft willen doen, als hy
ch heeft vermeten te# teghen

den Wille Godts, om het volck van

Iſrael te vermaledyden: waer door

den Heere ſoodanichlijck vergramt miſſen te verſtaen

# is, dat hy hem wilden dat de#
ooden.

- De H. H. Jacobus ende Joannes,

#dooreenenyyer, wilden

et vier uyt den hemel doen neder

dalen over de Samaritanen, om

dieſwille dat ſy Chriſtum onſen Sa

lighmakerweygerdé in hunne huy

ſent ontfanghen , om welcke reden

hy die oock beriſpte. Waer uyt

claerlijck blijckt, hoe die onvol

maeckte, daer wy van ſpreken, ge

dreven worden, om ſoodanighe

wercken te doen, als er niet behoo

relijcken was, door eenighe paſſie

van onvolmaecktheyt , de welcke

bewimpelt ende bedeckt is inde

lyſchap ende achtinghe der ſelve.

er als di##
# reeckt, dan worden ſy al

leenelijck maer beweeght, ende

beſluyten by hun ſelven, om die

deughden t'oeftenen, hoe, ende als

wanneer Godt hun daer toe ver

weckt, buyten welckentydten be

emt het niet die aen-te-vatten,

ierom beklaegden ſich Godt door

# van ſommighe Prophet5,

eggende : Icken ſindt die Prophe

" ten niet, en de ſy liepen, ickenſpraak
53,2 is tot hun lieden niet - ºnde ſy #" he

eeerden. Ende een weynigh hier
raer# daerby: Sy hebben

35id. 32 mijn volck verlegd door hunne leught
nen, ende mirakelen,ſonder dat ick

ſegheſonden, noch iet aan hun bevolen

hadde... Aldaer ſeght hyoock van

hun, dat ſy de Viſioenen van hun

herteſaghen, ende dat ſy die uyt

ſpraken, het welck al-te-maelſoo

niet enſoude gebeurthebben,waert

dat ſy dien grouwelijcken eyghen

dom in hunne wercken niet gehadt

en hadden. Uyt welckeghetuyghe

## wordt,

k # van ſoodani

ghe Blyſchap niet alleenelijck de

wegh en baent om die gratien, di

Godt geeft, ongherechtelijck ende

booflijck te ghebruycken, ghelijç

kerwys Balaam ghedaen heeft,ende

oock die de welcke Jeremiasſeght

mirakelenghedaente hebben, door

de welcke ſy het volck bedroghen

ende verleyden, 5 maer ſy brenght,

den menſchoockſooverre, dat hy

die comf te ghebruyckenſonder dat

hy die van Godt ontfanghen heeft,

helijckerwys die ghedaen hebben,

welcke hunne dwaesheden pro

pheteerden, ende hunne Viſioenen,

die fy verſierden, oft wel die den

duyvel hun vertooghden, verkon

dichden. -

Als den duyvel dan bemerckt dat

ſoodanighe menſchen tot dierghe

lijcke ſaken ghedreven zijn, ſoo

geeft hyaen hun dan een open velt,
ende ſtelt hun te voren vele materi

en , op veele-der-ley manieren ſy

ſelven in-dringende, ende hier me-,

de ſpannen ſy haer zeylen uyt, ende,

ſykryghen een onbeſchaemde ſtou

ticheyt, ende ſtorten hun uyt in die ,

wonderlijcke wercken, Noch ſy en

blyven hier niet ſtaen, maer de Bly

ſchap, ende begeerlijckheyt van die

wercken brenght hunſoo verre, dat

ſoodanighe menſchen, is't dat ſyte,

voren een heymelijck verbont met,

den duyvel en aen ghegaen,
- - - - (want
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(want vele van die bedryven ſulcke

wercken, door dit heymelijck ver

bondt) nu opentlijck , ende uyt

druckelijck niet en vreeſen met hem

ſulck verbondt aen-te-gaen, hun

ſelven door accordt aenden duyvel

onderworpende als diſcipelen, ende

vereenigde. Hier uyt komen voorts

de fooveraers, Toovereſſen, ende

de Waer-ſegghers, ende de Blyſch

w: - van deſe wercken komt tot ſul

eene groote boosheyt, dat ſy de gra

tienende gaven Godts niet alleene

A3. 8' lijck met gelt en willen koopen,om

19.3- den duyvel te dienen, ghelijck Sia

mon den Tooveraer heeft willen

doen; maer ſy trachten oock din

ghen , die Godt toe-ghe-eyghent

zijn, te bekomen , ende daer -en

boven oock ( het welck menſonder

ſchudden en beven niet en kan ſeg

ghen) Goddelijcke ſaken (Godt

wille hier ſijn overgroote bermher

ticheyt toonen, ende uytereycken.)

Maer hoe grootelijckx dat die mena

ſchen aen# ſelven , ende aen't

gheheel Chriſtendom ſchadelijck

zijn, dat kan ieder-een claerlijck

ghenoech onderkennen ende

mercké. Maer hier ſtaet te bemerc

ken, dat alle die Tooveraers ende

Waer-ſegghers, de welcke onder

de kinderen van Iſrael ghevonden

wierden, die Saul uyt-roeyden, om

een ander reden in ſulcke afgryſſe

## rouwelijckheden

ghevallen zijn, dan om dat ſy de

waerachtige Propheten Godts wil

den naerevolghen.

Den ghenen dan, die de gratie

ende boven-naturelijcke gave van

# ſal## ##de

yſchapendebegeerlijckheydt van.

## af-ſcheyden :

C

- *

- want God die ſtier boven nature

lijcker wyſe is gevende tot profyt

ende voordeel v: fijne#
van hare Litmaten, ſal hem oock

boven znaturelijcker-wyſe beroeren

ende beweghen, om die te oeftené,

hoe,ende wanneer hy dit ſal moeten

doen. Want ghelijckerwys hy fijne

Diſcipelen verbode, dat ſy niet

ſorghvuldich en ſouden zijn, over ,

'tghene dat ſy moeſten verkondi-t

ghen, noch oock en moeſten pey

ſen, wat ſy ſouden ſegghen, om 1

dieſwille dat'et eene boven-nature

lijcke ſake des Gheloove was , alſoo

wilt hy van ghelijcken oock ( wel

verſtaende dat de ſake van geen

minder ghewicht en is ] dat den -

menſch vertoeve, tot dat Godt ſele .

ver den uyt-wercker zy, het herte

beroerende ende verweckende,ghe

merckt dat alle deughden in fijne

kracht moeten uyt-ghewerckt ende

ghedaen worden. Ende hieroin

ſtorten de Diſcipelen inde wercken

der Apoſtelen hun Gebedt totGodt,

niet teghenſtaende dat hy hun fijne

gratie ende gaven hadde in geſtort,

hem biddende , dat hem ſoude ge

lieven ſyne handt uyt-te-ſteken, om -

gheneſinghen , teeckenen , endé '

wonderheden door hun te doen, op

dat ſy alſoo het Gheloove van onſen -

Salighmaker Jeſus Chriſtus in't her

te der menſchen ſouden printen.

De tweede ſchade kan voorts-ko

men uyt deſe eerſte, de welcke is

eene ſchade, ofte verlies, nopende

'tGheloove, het welck op tweeder

ley manieren kan gheſchieden;d'ee

ne ten opſicht van andere : want te

willen ondernemen van deughden

ende wonderheden te doen buyten

tydts, ende ſonder noodt, behalven

dat'et Godt opentlijek tetteren is,

het welek voorwaer eene groote.”

Ai â ſonde

*

Aſtor.4

39



262 Derden Boeck vanden Op ganck

ſonde is , ſoo kan'et gheſchieden

dat de ſake naer wenſch niet en ſou

de komen uyt-te-vallen, ende ſon

der uytewerckinghe blyven , ende
alſoo ſoud'et in't herte der menſché

die daer teghenwoordich zijn, een
minder betrouwen, ende verachtin

he des Gheloove konnen veroorſa

en. Ende al waert ſchoon dat'et

ſomwylen ghebeurden dat 'et naer

wenſch quame uyt-te-vallen, Godt

fulcx toe-latende, om andere reden

ende opſichten ,,ghelijck het ghe,
beurt is aen die Toovereſſe van Saul

(is't ſaken nochtans dat 'et waer is,

dat Samuel ſich daer veropenbaert

heeft ) ſoo en ſal'et hun, nochtans

niet altydt op de ſelve maniere ghe

beuren, endealwaert ſchoon dat'et

hun wel gheluckte, ſoo en laeten

ſy daerom niet te dwalen , ende en

zijn oock niet bevrydt van ſonden,

uyt oorſake dat-ſe die gratien ghe

bruycken, als'et in geender manie

ren betamelijck en is.

. Op d'andere maniere kan ſooda

nighen perſoon eenighe ſchade ko

men te lyden nopende de verdiene

ſten des Gheloove : want makende

een groot werck van die mirakelen,

vervremt hy ſich vande ſubſtantiele

oefeninghe des Ghelooft, het welck

- is eene duyſtere habitude ofte veer

dicheyt : waer uyt volght oock,dat

daer, alwaer meer teeckenen ende

ghetuygheniſſen te ſamen gevonden
worden , minder verdienſten zijn

Gregor integhelooven. Hierom ſeght den
bom. 26 H. Gregorius : Dat het Gheloove

in Bv. geen verdienſten en heeft, als de men

# reden daer van ondervindin

ghe heeft. Overſulckx doet Godt die

wonderheden, als ſy noodtſakelijck

zijn, om te doen ghelooven • oft

om eenige andere eynden van fijne

eet. . t - 4

Y. Re p

##

glorie , oft van fijne Heylighen,

Hierom, op dat fijne Diſcipelen de
verdienſten des Gheloove niet en

ſouden verlieſen, waert dat ſy eeni

he ondervindinge van ſijne Verryſ

eniſſe bekomen hadden, dede hy

vele dinghen, eer hy ſich aen hun

veropenbaerden, op dat ſy hem

niet ſiende, Gheloof aen ſijne Ver

ryſſeniſſe ſouden geven. Want hy'

heeft eerſt voor al aen Magdalena goan.

het H. Graf ghetoont, ſonder datter zo. 2.

iet in was : daer naer heeft hy aen dr2e.

haer dit Myſterie door d'Enghelen -

doen verkondighen [ want 'tGhe- Rom.to
loove comt door't ghehoor, gelijck den 7

Apoſtel ſeght] op dat ſy't hooren

de , eerſt ſoude ghelooven als ſien ;

ende als ſy hem nu was ſiende, ſoo

is't gheweeſt inde ghedaente van

eenen Hovenier, op dat hy haer in

het Gheloove, het welck haer noch

was ontbrekende, door de cracht

van ſijne teghenwoordicheydt vol" .

maecktelijck ſoude onder-richten

Sijne Verryſſeniſſe heeft hy oock

aen fijne Diſcipelen door de Vrou

wen eerſt ghebodtſchapt, daer naer

zijnaſe ghekomen om't H. Graf te

ſien, ende het herte van fijne Diſci

# , die naer Emaus reyſden , .

eeft hy eerſt ontſteken, voor dat -, -

hy ſich aen hun te kennen gaf, gaen

de met hun inde ghedaente van ee

nen Pelgrim , ende onbekent. Ten Luc.

leſten heeft hy-ſe al-te-ſamen be- 24.25:

riſpt, om diefwille dat ſy die niet de 32

# en hadden, de welcke ver-f

ondicht hadden dat hv Verreſen,

was. Hy heeft den H. Thomas van

# beriſpt, om dieſwille dat 2

y tot een teecken van ſijne Verryſ-,

ſeniſſe fijne Wonden wilde aen-ra

ken»ſegghende : Saligh zijn ſe die Goan.

Matth;

28. I.

drinfra

niet geſien hebben, ende gelooft hebben. zo.2y,

Waer
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Waer uyt claerlijck blijckt, dat het

Godt niet ſeer aenghenaem en is,

Mirakelen te doen. Hierom beriſp

ten hy de Phariſéen, om dieſwille

dat-ſe niet en wilden ghelooven,ten

zy datter eenighe teeckenen ſouden

voor-ghegaen zijn , ſegghende ?

Tenzy dat ghy teeckenen , ende won

dere vercken ſiet, foo engheloofdy niet.

Sy komen dan groote verdienſten

des Gheloove te verlieſen, die hun

ſelven geerne verheughen , ende

verblyden in die boven-naturelijc

ke werckem.

De derde ſchade is,dat ſy gemey

nelijck door de Blyſchap ende

vreught, die ſy over ſoodanighe

HET xxxI.

wercken hebben, inydel glorie ko

men te vallen, oft in eenighe ande

reydelheyt : want de vreught ſel

ver van die wondere wercken (ge

lijck wy gheſeyt hebben) is't dat-ſe

niet ſuyverlijck in Godt, ende om

Godt en gheſchieden, is eene ydel

heyt. Het welck daer uyt blijckt,

om dieſwille dat Chriſtus onſen Saa

lighmaker ſijne Diſcipelen beriſpt

heeft, om dat ſy hun verblydt had

den, ter oorſaken dat hun de duy

velen onderworpen waren, welcke

Blyſchap, waer't dat-ſe niet ydel

gheweeſt en hadde, onſen Saligh

maker en ſoude hun daer over niet

beriſpt hebben.

CAPIT TE L.

Waer in ghehandelt wort vande twee Vruchten, die men ver

kryght, door-dien dat men de Blyſchap verloochent , ende

verworpt, die men door de boven-naturelijckegratien comt te

ontfanghen.

Oven de vruchten, de welcke

de ziele bekomt, door-dien dat

ſy haer verloſt vande dry boven ge

melde ſchadelijckheden, door de

beroovinghe van deſe vreught, ſoo

verkryght ſy noch twee andere uyt

nemende vruchten. d'Eerſte is dat

ſy Godt groot maeckt ende verheft.

De tweede, dat de ziele haer ſelven

oock is verheffende : want Godt

wort op twee-der-ley manierëinde

ziele verhevé. d'Eerſte is,alsſyhaer

herte, ende de vreught van haren

Wille van al het ghene dat Godt niet

en is, af-ſcheyt, ende aftreckt, o

dat ſy## en gantſch in Godt

ſoude ſtellè. Het ghene David heeftp

k

f

willen te kennen geven## P'ſ. 63

Den menſch falgaen tot een hoogh her

te , ende Godt ſal verheven worden. 7

Want het herte boven alle ſaken

verheven zijnde, ſoorwort de ziele

oock boven alles verheven, ende

ghemerckt dat ſy op die maniere

haer herte in&## is ſtellena

de, ſoo wort Godt oock verheven »

fijne hoogheyt ende uytnementheyt

aende ziele openbarende : want in

deſe verheffinghe des vreughts in

Godt, ſoo geeft Godt aen de ziele

eene ghetuygheniſſe van't ghene dat

hy is. Het ghene geenſints en ghe

ſchiet, tenzy dat de vreught ende

trooſt des Wille, ten opſicht van alle

-- -- -- ſaken,

s
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FI. 45.

II,

Eſ- 62,

ſaken, vernieticht wort, ghelijck

hy door den ſelven Propheet teken

nen geeft, ſeggende : Weeſt ledich

ende befiet dat ick Godt ben. Ende op

een ander plaetſe, In een woeſt lant,

ende onbewandelt, ende ſonder water,

alſoo heb ick u gheopenbaert ghetwee

in de Heylighe# dat ick u cracht

ende# fien. Ghemerckt dan

dat'et waerachtich is, dat Godt ver

heven wort, als de vreught in d'af

heſcheydentheyt van alle ſaken ge

elt wort, ſooſal hy veel meerder

verheven worden is't dat men die

comt af-testrecken van alle die ſa

ken, die veel wonderlijcker# -o

om die alleenelijck in hem te

len, ghemerckt dat-ſe een weſen

hebben, dat veel meerder verheven

ie, uyt reden dat-ſe boven-nature

lijck zijn. Overſulckx die daer la

tende, om ſijne vreught in Godt al

léen te ſtellen, ſoo wort'er eene veel

# glorie, ende uytnement

eyt aen Godt toe-eygent, als wel

aen die : want hoe men meerdere,

ende grootere ſaken om een anders

*t wille comt te verachten , ſoo veel

meerder comt hy hem te verheffen,

ende te achten. Daer en-boven,

Godt wort verheven op de tweede

maniere, als men ſijnen Wille van

ſoodanighe ſoorten van wercken

comt afste-trecken: want hoe men

Godt meerder Ghelooft »ende ghe

el

trouwelijcker dient, ſonder die ges

tuygheniſſe ende teeckenen, hoe

hy vande ziele oock meerder verhe

ven wort : want ſy ghelooft meer

der van Godt, als alle die teecke

nen ende mirakelen haer konnen te

verſtaen geven.

De tweede vrucht, door de welc

ke de ziele haer verheft ,ghebeurt

als dan als-ſe haren Wille van alle

# ende waerſchevne

ijcke teeckenen af-treckende,#

ſelven verheft, tot een alder-ſuy

verſte Gheloove , het welck Godt

haer in eenen graet veel meerder

verheven in-ſtort ende vermeer

dert, gevende haer te ſamen oock

overvloediger de twee andere God

delijcke deughden, te weten de

Liefde ende de Hope, waer in ſy ſeer

hoogh-verheve Goddelijcke kenniſ

ſen is ghenietende, door den mid

del des Gheloove , ende eene ſeer

groote ſoeticheyt der minne ghe

voelende, door dé middel der Lief

de, met de welcke den Wille ſich in

geene andere ſaken en verheught,

ten zy in den levenden Godt.#
delijck de ziele gheniet eene vol

doeninghe in den Wille, door den

middel van de Hope. Het welck al-,

te-mael een ſeer wonderlijck profyt

is, ende weſentlijck ende oprech

telijck is dienende tot de volmaeck

te vereeninghe der ziele met Godt
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HET XXXII. CAPITTE L. s

Waer in men begint te handelen vande Seſde ſoorte der gºede

deren, inde welcke den Wille ſich kan verblyden. Wort be

toont hoedanichſy zijn, ende

gheſtelt.

N Hennerckt dat ons voornemen

is, het welck wy ons hier voor

wenden, den geeſt door geeſtelijc

ke goederen te beſtieren, tot de

## Vereeninghe der ziele

met Godt; nu als men in deſe ſeſde

ſoorte der goederen moet gaen han

delen vande geeſtelijcke goederen,

de welcke hier toe d'aldermeeſt

zijn dienende, ſoo waer'et oorboor

lijck, dat ſooick, als den Leſer met

eene beſondere aendachticheytonſe

bepeyſinghe ofte bemerckinge hier

toe waren begevende, want 'tis ee

ne ſake, die ſeer ſeker is, datter

veel ghevonden worden , die om

hunne weynighe ervarentheyt, hun

van geeſtelijcke ſaken alleenelijck

maer dienen om't ghevoelen, la

tende den geeſtydel, inder-voegen

dat er nauwelijckx iemant#
den wort, aen wie het ſinnelijck ſap

een groot deel des geeſts nieten ver

derft ende verwoeſt, het water uyt

puttende ende uyt-drinckende, eer

dat het tot den# komt, latende

hem daer-en-tuſſchë dor endeydel.

Comende dan tot ons voor-ne

më, ick ſegghe, dat ick door geeſte

lijcke ſaken verſtaen, al het ghene

dat de ziele verweckt ende helpt tot

Goddelijcke ſaken, tot de converſa

tie ofte handelinghe der ziele met

Godt, ende oock tot de mede-dee

linge, ende gemeynſaemheyt Godts

-

d'eerſte verdeelinghe wort voor
- * 2 - - * --N

- *

met de ziele.' - - - -

Beginnende dan de verdeelinghe

te maken door d'opperſte ſoorten,

ick ſegghe, dat er twee ſoorten zijn

van geeſtelijcke goederen : te we

ten, eenighe# ſmakelijck ende

vermakelijck, d'andere zijn bitter

ende pynelijck, ende elcke van deſe

ſoorten, is oock op twee-der-ley

manieren onderſcheyden : wanton

u der de ſmakelijcke zijnder eenighe,

de welcke zijn van clare ende open

,bare ſaken, die beſcheedelijck, en

de claerlijck verſtaen worden : en

de onder de pynelijcke , zijnder

oock eenighe, de welcke van clare

ende beſcheedelijcke ſaken zijn, en

de d'andere zijn van onbeſcheede

lijcke , ende duyſtere ſaken. Wy

konnen die oock altemael onder

ſcheyden, volghens de krachté der

ziele. Want eenighe van die goe

deren , voor ſoo veel als ſy verſtan

delijck zijn , gaen't Verſtandt aen,

d'andere voor ſooyeel als ſy affecti

en ofte ghenegentheden zijn, gaen

den Wille aen : ende d'andere voor

ſoo veel als ſy verbeeldelijck zijn,

gaen de Memorie , ofte ghedachte

miſſe aen, Soo dan de bittere ende

pynelijcke goederen daer-latende ,

door-dien dat-ſe den Lydentlijcken

Nacht aen-gaen, inden welcken wy

van die ſullen handelen, ende van

ghelijcken daer-latende de ſmake
K k lijcke
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dijcke ende vermakelijcke goederen,

de welcke wy gheſeydt hebben te

zijn van# ſakens

ende niet van# » Onn

van die eyndelijck te handelen,door

dien dat ſe de alghemeyne , onbe

ſcheedelijcke , ende minnelijcke

kenniſſe aen-gaen, inde welcke de

vereeninghe der ziele met Godt ge

ſchiet, de welcke wy inden Twee

den Boeck achter-ghelaten hebben,

- ' - '

HET xxxIII.

weer in wort ghehandelt vande geeſtelijckegoederen, de wclrke

als wanneer wy d'onderſcheyt ghe

daen hebben tuſſchen de Begrypin

ghen des Verſtants, uyt-ſtellende,

om daer van te handelen op het

eynde, het welck wy oock volko

mentlijck ende overvloedelijck ſul

len doen inden Boeck vanden Domc

keren Nacht, ſoo fullen wy nu hier

maer handelen van die ſmakelijcke

goederen, de welcke van clare en

de beſcheedelijcke ſaken zijn.

CAPITTEL.
»

in't Verſtant , ende inde Memorie beſchecdelijck konnen

vallen, ende hoe den Willeſch moet draghen ten opſtebt vande

vreught, ofteghencechte der ſelve.

Yſouden hier voorwaer wel

veel te doen hebben, waert

dat wy hier de menighyuldicheyt

der Begrypinghen des Wer

## voorts bren

n",# Wille onderrichten

je hy'ſch moet draghen ten op

ſicht vande vreught ende Blyſchap

der ſelve, ten waer dat wy hier van

ten vollen ghehandelt hadden inden

tweeden ende derden Boeck : al

waer wy voor-gheſtelt hebben, hoe

men die twee krachten moet on

derrichten, op dat men die ſouden

moghen beſtieren tot de Goddelijc

ke vereeninghe , ende hoe dat 'et

corboorlijck is, dat den Walle ſch

op de ſeive maniere moet draghen

iſ de Vreught , de welcke uyt die

Begrypinghen is voorts komende ,
nochtans en is'et niet noodich die

Begrypingen hier wederom te verha

- 's -

## le

len : want 'tis ghenoegh,te ſeggen,

dat over al, alwaer gheſeyt is, dat

men de krachten moetydelen ende
ontledighen #ſulcke, #ſulcke

'Inghen, dat men Oock moet

# ## den Wille de vreught

der ſelve moet verworpen, ende

ſich daer van ontledighen. Het ge

ne Cock vande Memorie ende Ver

flandt gheſeyt is, hoe dat ſy haer ten

opſicht van alle die Begrypinghen

moeten draghen, het ſelven moet

men alſoo oock verſtaen vanden

Wille. Want dat het Verſtandt,ende

d'andere krachten niet en konnen

ontfanghen, noch weygeren ſonder

het toe-ſtaen vanden Wille , het is

# dat de leeringhe van d'eene

ient tot d'andere : overſulckx al

het ghene hier ſoude konnen ont

breken, ſal men aldaer konnen ſien:

want de ziele ſal in alle de reirº:
- - - - - - CI)
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lenende ſchadelijckheden, die daer

voor-gheſtelt zijn, vallen, is't dat ſy

de Blyſchap des Wille in alle die Be

HET XXXIV.

# tot Godt niet en weet te:

eſtieren. -

- ,

n

* * * *

- - -

r

CAPITTE L.

Vandeſmakelijcke endeſoete geeſtelijcke goederen, de wekke te:

ſcheedelijck in den Wille konnen vallen 2 ende hoeveel-der-ley

ſoorten datter zijn. * *

Y konnen alle de goederen,de

W welcke inden Wille eenighe

vreught beſcheydentlijck konnen

veroorſaken, tot vier ſoorten bren

hen, te weten tot Beweghelijcke ,

## . Beſtierelijcke,ende tot

Volkomelijcke goederen, vande welc

ke wy ordentlijck ſullen gaen han

delen, en de eerſt voor al ſullen wy

ſpreken vande Beveghelijcke, de

welcke zijn de Beelden,ende de con

terfeytſelen der Heylighen, de Bidt

plaetſen , ende de Ceremonien.

Voor ſoo veel als aengaet de Beel

den der Heylighen, men kan daer in

eene ſeer groote ydelheyt hebben,

ende eeneydele vreught : ende al

hoe-wel dat die van ſoo groot ghe

wicht zijn tot de Godts-dienſtic

heyt, ende ſoo noodtſakelijck, om

den Wille tot devotie te beweghen

ende te verwecken, ghelijck het

ghebruyck , ende toeſtemminghe

van onſe Moeder de H. Kercke ons

toont ende voor-houdt, waer uyt

- volght, datwy ons daer van oock

altyt moeten dienen om onſe traeg

heyt, ende ſlappicheyt te verwec

ken ; daer worden nochtans veel

erſoonen ghevonden, de welcke

unne vreught ende ghenoechte

meerder ſtellen inde ſchilderyen te

versieren, als wel in't ghene dat ſy

vertooghen, - -

I -4.

- --

ºn

Onſe Moeder de H. Kercke heeft

het ghebruyck der Beelden, om twee

principale redenen in-gheſtelt, te

weten om daer door de Heylighen te

eeren, ende om de Gheloovighe

daer door tot hunne devotie te ver

wecken. Ende ghemerckt dat ſe

daer toe zijn dienende , ſoo bren

ghen ſy een ſeer groot profyt by,en

de vervolghens is het gebruyck der

ſelve noodtſ:kelijck. Hierom moet

men altijdt ſoodanige beelden ver

kieſen, die meer naer't leven trec

ken , ende den Wille tot devotie

meerder komé teverweckë,nemen

de hier op meerder oogh-merck,als

wel op de weerde, oft op't sieraer,

oft op het curieus maeckſel': want

daer worden ſommighe perſoonen

ghevonden, die meerder acht ne

men op de konſter, 'ende weerde

der beelden, als wel op het ghene

dat ſy repreſenteren ofte vertoo

ghen, en de alſooghebeurt het, dat

ſy hunne inwendighe devotie, de

welcke ſy tot den Heylighen behoor

rden te beſtieren, op d'uytwendighe

- affectie , ende curieusheyt ſooda

danichlijck ſtellen, dat hunne ſin

nen daer in hun vermaeck ende ge

noechte nemen , ende de liefde ,

ende vreught des Wille daer in bly

ven, het welck den waerachtighen

geeſt gheheel ende gantſch beler,

Kk 2 -

- den



268 Derden Boeck vanden Op-ganck

den welcken eene vernietinghe der

affectie in alle particuliere ſaken

vereyſcht.

Dit ſiet men claerlijckuyt ſekere

verfoeyelijckeghewoonte, die ſom

mighe perſoon en in defetyden heb

ben, de welcke geenen ſchroom

hebbende van die ydele, ende we

reltſche maniere van kleedinghe,

niet beſchaemt en zijn, de beelden

op de ſelve maniere te versieren, de

welcke de wereltſche menſchen da

ghelijcx vinden ende verſieren tot

voldoeninghe van hun vermaeck,

ende lichtveerdicheyt, ende op die

maniere, de welcke in hun beriſpe

lijck is , kleeden ſy de beelden der

Heylighen, het welkkvoorwaeraen

de Heylighen, die-ſe vertoonen ,

noytaenghenaem gheweeſt en is,

ende nu noch niet en is : ende op

deſe manieretracht den duyvel, en

deſy met hem, deſeydele maniere

van kleedinghe in groot-achtinghe

te brenghen , ſtellende die op de

Heylighen, nietſonder groote injii

rie der ſelve. Ende alſoo wordt de

eerlijcke, endeſtadighe devotie der

ziele, de welcke van haer alleydel

heyt, ende ſchijnderſelve verſtoot,

ende verfoeyt, verkeert, ende ge

bracht tot een curieus, en de over

vloedich giraet der beelden, ende

figuren, aende welcke ſy door hun

affectie ghehecht zijn, ende hunne

enoechte daer in hebben. Over

ulcx ſiet men ſommighe perſoonen.

die noyt op en houden van beelden

op beelden tevergaderen, ende wil

len dat ſe niet andersen zijn als van

ſulcke gheſtelteniſie, ende vanſulck

werck , noch en begeeren niet dat

ſe andersgheſchickt worden, als op

ſulckeſ, oft ſulcke maniere, ende

dattot meerder voldoeningse van

hunneſinnelijckheyt, hier-en-tuſ

ſchen is de devotie des herten ſeer

weynich, eude ſyzijn daer aen ſom

tijdts ſoogheketent ende gehecht ,

ghelijck Michasaen fijne Aſ-goden,

ofte wel ghelijck Laban, vande

welcke den eerſten uyt ſijn huys ge

gaen zijnde, riep met luyderſtein

me naer den ghenen die-ſe hem

ontnomen hadde : endeden ande

ren, naer dat hy langh gereyſt had

de , gheheelontſteken door gram

ſchap, heeft gheheel denhuys-raet

van Jacob van onder opwaerts ghe

keert, om fijne Afgoden te ſoec
ken. -

Maer een geeſtelijck, ende de

voor Eerſoon, ſtelt fijne devotie al

dermeeſt in't ghene, dat men niet

en fietſ, ende heeft ſeer weynighe

beelden noodich , noch en ghe

bruyckt die niet veel, tenzy die al

leenelijck, de welcke neer ghc

lijckformich zijn aen Goddelijcke,

alswelaen menſchelijcke ſaken, die

kleedende, ende versierende, ghe

lijckoock haerſelven, naerdema

niere van d'ander eeuwe, endenaer

denſtaet der Heylighen, en de niet

naer de maniere van deſentijdt, op

dat niet alleenelijck de figure, ende

de kleedinghe van deſe werelt fijne

ghenegentheyt niet en beweghe,

maeroock op dat hy hier door de

ſelve niet indachtich en worde,heb

bende eene ſake voor ooghen, die

aende werelt ghelijckſchynt te we

ſen, oftiet dat hem aengaet, ende

hy en ſtelt fijn herte opdieſaké,oock

niet, die hy is ghebruyckende ;

waeruytvolght dat hy fijn ſelven

oock niet ſeer en quelt, is't dat men

hen daer van komt te berooven,ge

merckt hy inſijnſelven is ſoecken

de het levende beeldt, hetva: is

CIA
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den ghekruyſten CH R I stus, in

den welcké hy liever heeft dat men

hem alles comt t'ontnemen, ende

dat hem alles kome t'ontbreken,jae

ſelveroock die ſaken , de welcke

ſchenen den middel te weſen om

hem tot Godt te vervoorderen,ende

is't dat die aen hem ontrocken en

de ontnomen worden, blijft even

welgheruſtende ghevicdicht, want

't is eene veel grootere volmaeckt

heyt voor de ziele, haer ſelvé vredt

ſamich, ende bly-moedich houden

de inde beroovinghe , ende ont

blootinge van ſoodanighe verweck

ſelen, ende beweginghen , als wel

inde beſittinghe der ſelve te blyven

niet affectie ende aen-klevinghe.

Want al-hoe-wel dat'et goet, ende

loffelijck is ſoodanighe Beelden,ende

inſtrumenten te hebben, die tot de

devotie behulpich zijn , ende dat

men daerom ſulcke altyt moet ver

kieſen, died'aldermeeſt beweghen,

nochtans en is het geene volmaeckt

heytaen die ſoo ſeer ghehecht te

zijn , dat men die met eyghendom

is beſittende, inder-voeghen , dat

is't by-aldien men die aen ons komt

t'ontrecken, ons ſelven daerom ko

men te bedroeven.

Hierom moet men voor ſeker

houden, dat eene ziele, hoe ſy met

meerderen eyghendom aen een

Beeldt, oft aen eenich ſinnelijck

verweckſel ſal ghekleeft zijn, hoe

haerghebedt ende devotie minder

tot Godt ſal verheven worden :

want al-hoewel dat'et waer is dat

eenighe Beelden den Heylighen beter

vertooghen als wel andere , ende

dat die de devotie meerder verwec

ken, ſoo is het oorboorlijck dat

men tot die ooek meerder ghene

“ghen zy, als wel tot d'andere, om
w

de reden alleen, die wy nu ghege

ven hebben. Maer dat en moet

daerom niet gheſchieden met dien

eyghendom, ende aen-gheklevent

heyt, daer wy van gheſproken heb

ben; op dat 'et ghene , het welck

den geeſt met eenen ſnellen vlught

tot Godt moeſt gheleyden, ende

verheffen, vergeten zijnde, de ſin

nelijckheyt alles niet en kon e wegh

te nemen, ende te verſlinden, de

ziele zijnde overgolft , ende ver

ſmoort inde vreught vande Beel

den, de welcke, ghemerckt ſy den

geeſt alleenelijck behoorden te ver

voorderen, ende tot dieneynde al

leenelijck dienen, nu eerder tot

een beletſel dienen, om d'onvol

maecktheyt van dien perſoon, ende

ſomtijdts niet minder, als d'aenge

kleventheyt, ende eyghendom van

eenighe andere ſake. -,

aer alwaert ſchoon datter eene

verontſchuldinge, nopende de Beel

den, konde by-ghebrocht worden,

door-dien dat de naecktheyt, ende

armoede des geeſts, de welcke de

volmaecktheyt vereyſcht, ſoo wel

niet ghevat , ende begrepen ware ;

ten minſten en ſal daer geene ver

ontſchuldinghe weſen in d'onvol

maecktheyt, de welcke men ghe

meynelijck heeft inde Rooſe-kranſ

kens, aengheſien datter nauwelijcx

iemandt ghevonden wort, die hier

in niet eenigheſlappicheyt en toont,

begeerende dat-ſe eerder op ſulcke,

als op een ander maniere gemaeckt

zijn, dat-ſe zijn van ſulck,ende niet

van een ander coleur, van ſulcken

of, ende niet van een ander, van

ſulck ciraet liever als van een ander

&c. daer nochtans aen d'een niet

meer en hanght als aen d'ander, tot

dien### t Godt de ghebeden'

k 3 daerom
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daerom eerder ſoude verhooren,die

gheſtort worden door ſulck, en de

niet door ſulck Rooſen-kransken; jae

integhendeel de ziele ſal van Godt

eerder verhoort worden , de welcke

hem is aen-biddende met een op

recht , ende eenvoudich hert, geen

ander inſicht hebbende dan omGodt

te behaghen, ſonder acht te nemen

op de verſcheydentheyt der Rooſe

kranskens, ten waer miſſchien om

d'Aſlaten, die daer aen te verdienen

21jn.

Onſe ydele begeerlijckheyt is van

ſulcke gheſtelteniſle, ende nature,

dat-ſe aen alle ſaken comt te kle

ven. Sy is ghelijck eene motte, de

welcke knaeght het ghene dat ghe

heel is, ende bederft ſoo goede als

quade dinghen. Seght my toch

eens, waerom dat ghy u vermaeck

eerder ſtelt in een curieus Rooſe

kranskºn, het welck van ſulcke ſtof,

ende niet van een ander ghemaeckt

is, tenzy dat ghy uwe vreught op

het inſtrument gheſtelt hebt? ende

waerom verkieſdy liever dit Beeldt ,

als wel een ander, ſonder te peyſé,

oft dat'et u tot meerder liefdeGodts

ſal verwecken,maer alleenelijckin

ſiende oft dat'et koſtelijcker , ende

curieuſerghemaeckt is ? Voorwaer

waert dat ghy uwe vreught, ende

affectie in Godt alleen te behaghen

gheſtelt hadde, ghy en ſoudt u ſel

venſoo niet bekommeren met die,

ofte die dinghen. Ende voorwaer

't is een groot miſnoeghen , ende

't veroorſaeckt eene groote walge,

van ſommighe geeſtelijcke perſoo

nen ſoo aen-ghekleeft te ſien aende

maniere ende maeckſel van die din

ghen , ende aende curieusheyt,ende

ghenoechte, die ſy daer in hebben:

Want# ſult bevinden dat-ſe noyt

te vreden , ende voldaen en zijn;

maer ghy ſult altydt ſien dat ſy nu

d'een daer ſullen laten, om een an

der te hebben , mangelen , ende

veranderen, en de alſoo komen ſy

door die ſienelijcke middelen, d'op

rechte devotie des geeſts te verge

ten , ende te verlieſen, ende ſom -

wylen komen ſy daer aen met dier

ghelijcke aen hechtinghe, ende ey

ghendom te kleven , ghelijck aen

andere tydelijcke meubelen, waer

door ſy eene ſeer groote ſchade, en

de achterdeel komen te lyden.

HET xxxv. CAPITTEL.

w,
Waer in voorder ghehandelt wort vande Beelden. Hier wordt

oeck eene ſekere en wetentheyt voergheſfelt, de welcke ſommi

ghe perſoonen ten opſicht van die hebben.'

D Aerſoude veel te ſegghen val

len van de plompicheyt ende

onwetentheyt, de welcke ſome

mighe perſoonen hebben, ten op

ſicht der Beelden, ghemerckt hunne
- Mee , s

4

ºf

t

onverſtandicheyt ſoo verre comt ,

dat ſommighe van die, hun betrou

wen meerder ſtellen in die Beelden,

als wel in andere,aen-ghelockt zijn

de door eene enckele affectie, #
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ſy tot d'een Beeldt meerder dragen,

als wel tot een ander. In welcke ſa

ke is eene ſeer groote botticheydt

ſchuylende » ende eene onwetent

heyt ten opſicht vande Godts-dien

ſticheyt, ende eere, die men hem

ſchuldich is, die d'aldermeeſt in

ſiet het Gheloove , ende de ſuyver

heydt des herten, vanden ghenen

die is biddende : want de reden

Waerom dat Godt ondertuſſchen

meerder weldaden geeft door dit

Beeldt, als wel door andere vande

felve ſoorte [al-hoe wel datter on

dertuſſchen een ſeer groot verſchil

is in haer maeckſel ] dit gheſchiedt

terorn, op dat de menſchen hunne

devotie meerder ſouden verwecken

door dit Beeldt, als wel door ande

#: Oyerſulcx daer en is geen an
r reden, waerom dat Gódt eer

der mirakelen uyt-werckt , ende

meerdere weldadé geeft door d'een

Beelde, als wel door andere , dan op

dat hy door deſe nieuwicheydt de

# ende verfſouwde devotie der

gheloovighe , ende hunne affectie

ſoude ontwecken, ende vermeerde

'en 5 ende ghemerckt dat als-dan

orden middel van dit Beeldt de

devotie wort ontſteken, ende het

ghebcdt vervolght I want food een

als d'ander is eenen middel, op dat

Godt ons ghebedt verhoore, 'ende

geve; het ghene wy van hem vra

# ſoo is't dat Godt als dan oock

oorden middel van dat Beeldt, en

de oock door de affectie, ende ghe

bedt der gheloovighe, ghedurighe

mirakelen is## ende

Bratten gevende : want het Gheloo

#*, ende de devotie, die men tot

het Beelde heeft, die heeft men tot

den Heylighen, den welckendaer

sloor wort gherepreſenteert, ende
* *

vertooght. * * .

Men mach dan geenſints oogh

merck, noch vermaeck nemen in

het verſchil der konſte, door de

welcke het Beeldt ghemaeckt is, op

dat men daer door ons betrouwen

meerder op het een,als wel op d'an

der ſouden komen te ſtellen : want

dat ſoude een groote ſlechttcheydt

weſen , maer die moet men meer

der achten, die de devotie meerder

zijn verweckende. Want men ſiet

dat Godt, op dat hy de formele ofte

inwendige devotie der Gheloovige

meerder ſoude ſuyveren, is't dat hy

eenighe gratien ende mirakelé wilt

uyt-wercken, dat Gode (ſegh ick)

ſulcx ghemeynelijck doet, door ſe

kere Beelden, die niet ſeer wel ghea

ſneden, ende niet curieuſelijck ge

ſchildert en zijn, op dat de gheloo

vighe die ſaké aende konſte eenich

ſints niet en ſouden toe-ſchryven »

ende toe eyghenen. Ende dickwils

doet onſen Salighmaker die gratien

door de beelden, de welcke uyt de

woelinghe der menſchen , ende in ... .

d'eenicheydt ſtaen , ende dat om

twee redenen : d'eerſte is , op dat

d'affectie, door den drift van die te

gaen beſoecken, meerder ſoude ont

ſteken worden, ende het werck al

ſoo beter ende verdienſtigher ſoude

weſen. De tweede is, op dat men

uyt de woelinghe der menſchë zijn

de, vierigher ende gheruſtiger ſou

de bidden, ghelijckerwys wy leſen,

onſen Salighmaker ghedaen te heb

ben. Hierom doen-ſe ſeer wel, die

eenighe pelgrimagien aen-nemen,

namentlijck als ſy ſulcken tydt ver

kieſen, als er weynich volck daer na

toe gaet , alwaert ſchoon dat het

moeſt gheſchieden op eenen onghe

WOOn# tydt : want ick en

- ſoude
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ſoude hem noyt raden, van daer

naer toe te gaen, alſer eenen groo

ten toe-loop des volcx is, om dieſ

wille dat men ghemeynelijck met

mindere devotie, ende met meer

dere verſtroeytheyt weder-keert,als

men daer naer toe-ghegaen is. En

de daer wordendervele ghevonden,

die ſoodanighe pelgrimagien aen

gaen, meerder door vermaeck, als

wel door devotie, overſulcx is't dat

het Gheloove , ende devotie komen

tºontbreken, debeſoeckinghe van't

Beeldt, ſal ons luttel baten. Aen -

merckt eens wat ſchoon, ende le

vendich Beeldt dat onſen Salighma

ker hier op deſe werelt gheweeſt is,

ende des-niet-teghenſtaende, al de

hene, die het Gheloove niet en had

en, alehoe-wel dat-ſe hem over

al volghden, ende by hem waren,

ende alle fijne mirakelen ende won

derheden ſaghen , en deden daer

door geen ziel-profyt. Ende dit was

de meeſte reden, waerom dat hy in

ſijn Vader-landt ſoo weynighe mi

rakelen was doende » ghelijck ons

den H. Evangeliſt betuyght.

Ick ſal hier oock eenighe boven

naturelijcke uyt-werckinghen voor

ſtellen, de welcke ſommighe Beel

den in beſondere perſoonen onder

tuſſchen voorts-brenghen, 't welck

is, dat Godt in eenighe Beelden ſtort

eenen ſpecialen , ofte beſonderen

geeft;# , dat de figure

van't Beeldt, ende de devotie , de

welcke 't Beeldt veroorſaeckt heeft,

in't ghemoedt ende inde memorie

ſoogheprint blyven , al oft ſy het

# teghenwoordich hadden :

ende als men't indachtich is , ſoo

ſtort'et ons den ſelven geeſt in , ge

Hijckals men't te voren gheſien had

de , ondertuſſchen meer, onder

- **

tuſſchen minder, ende men ſal dien

geeſt in andere Beelden noyt onder

vinden, niet teghenſtaende dat-ſe

beter glieſneden, ende gheſchildert

zijn.

Daer-enaboven , daer zijn oock

vele perſoonen , de welcke meer

dere devotie hebben tot Beelden, de

welcke op ſulcke maniere gemaeckt

zijn, als wel op een ander maniere,

ende ſulcx comt voorts in ſommige

perſoonen uyt eene naturelijcke af

fectie ende ghenegentheyt, ghe

lijckerwys oock het weſen van eenë

perſoon aen iemandt aenghenamer

is, als wel het weſen van een ander,

ende men ſal daer toe naturelijck

meerder# zijn , ende men

ſal'et in d'imaginatie, ofte in d'in

beeldende cracht meerder teghena

woordich hebben, niet tegenſtaen

de dat'et ſoo ſchoon, ende ſoo aen

ghenaem niet en is, als wel d'ande

re: ende dat comt voorts uyt de na

turelijcke gheſtelteniſſe van den

menſch, den welcken meerder ge

neghen is tot ſulcke forme, ofte fi

ure. Ende alſoo laten ſy hun voor

ſtaen; dat d'affectie, de welcke ſy

tot ſulck, oft ſulck Beeldt zijn dra

gende, devotie is, ende miſſchien

en is'et niet anders, als eene natu

relijcke affectie, ende vermaeck.

Ondertuſſchen ſal'et oock gebeu

ren, dat ſy een Beeldt aenſchouwen

de , het ſelve ſien verroeren , ofte

het weſen veranderen , oft iet te

verſtaen geven, oft ſpreken. Deſe

maniere, ghelijck oock die vande

boven-naturelijcke uyt-werckingen

der Beelden, waer van wy hier vo

ren gheſproken hebben, al-hoe-wel

dat'et waer is, dat-ſe dickwils waer

achtighe, ende goede uyt-werckin

ghen voorts-brenghen, Godt ſulcx

ver
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veroorſakende, oft om de devotie

te vermeerderen, oft wel om ee

nich ſteunſel te geven aende ziele,

dewelcke gheheel ſlap, ende louw

zijnde, daer op ſoude konnen ſteu

nen, ende op dat-ſe ſoo dickwils

niet en ſoude verſtroeyt zijn, des

niet teghenſtaende en zijn ſoodani

HET XXXVI.

57;

ghe uyt-werckinghen ſomwylë niet

waerachtich,#den#:
die te veroorſaken - op dat hy d

ziele hier door ſoude bedrieghen,

ende beſchadighen. Hierom ſullen

in't naervolgende Capittel v# CCDC## oor

cAPITTEL

Waer inghehandelt wort, hoe men de vreught des Wille door de

voorworpſelen der Beelden, tot Godt moet beſtieren, op dat

den Wille in dolinghe niet en kome te vallen, noch oeck eeni

ghe beletſelen door die kotme te vinden. -

G Helijckerwys de Beelden groo

telijcx zijn dienende , om door

de ſelve Godt, ende ſijne Heylighen

indachtich te weſen , ende om den

Wille tot devotie te beweghen, die

door den ghemeynen wegh, ghe

lijck'et behoort , ghebruyckende,

alſoo en ſullen ſy oock geene kleyne

oorſake weſen van in groote dolin

ghe te vallen, is't dat de ziele niet

en weet, alser eenighe boven-na

turelijcke ſaken dies-aengaende ge

beuren, hoe dateſe tot Godt moeten

gaen. Want eenen vande princi

paelſte middelen, door de welcke

den duyvel d'onvoorſichtighezielen

lichtelijck comt te bedrieghen,ende

baerden wegh vande waerheyt des

geeſts te beletten, zijn ongewoone,

ende onghemeyne ſaken, de welcke

hy door de Beelden is toonende, 'tzy

door materiele, ofte lichamelijcke,

de welcke de H. Kercke is ghebruyc

kende, 't zy door die, de welcke hy

ghewoonelijck is printende in de

Phantaſie, onder de ghedaente van

ſulcken Heylighen , oft van fijn

beeldt, ſich veranderende in eenen

Enghel des lichts, om te bedriegen:

want den looſen, ende arghliſtigen

duyvel,tracht ſy ſelven inde midde

len ſelver te dringhen, de welcke

wy#om ons te helpen,

op dat hy ons, op ons onverſiens

ſoude moghen betrappen. Waerom

moet eene goede ziele oock in goea.

de dinghen altydt vreeſen : want

het quaet brenght altydt ſijn eyghen

ghetuygheniſſe mede.

'Waerom, om alle ſchadelijckhe

den t'ontvlieden, die de ziele in dit

gheval ſoude komen te lyden, de

welcke zijn, oft om belet te wordë

van tot Godt te vlieghen, oft om de

Beelden op eene ſlechte, ende on

wetende maniere te ghebruycken,

oft wel om door die bedroghen te

worden (welcke ſaken zijn, die

hier boven bemerckt hebben) ende

oock om de Blyſchap des wille in die

te ſuyveren , ende daer door de

ziele tot Godt te beſtieren, 't welck

L1 - d'eynde
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d'eynde is, het welck de H. Kerckefen tot het ghene, het welck daer

ons in haer ghebruyck is voorwend door beteeckent wort, ſtellende de

dende, foo wilick hier maar allee- vreught des Wille in Godt, oft inden

nelijck eene leeringhe voor ſtellen, Heylighen, wiens by-ſtandthy is ver

de welcke voor alles ghe noeghſaen, ckende, met devotie, ende ge

is, te weten: ghemerckt dat de bedt fijns geeſts, op dat het# -

Beelden ons dienentot eene verwec- het welckaen't levende Beeldt ende

kinghe van onſienelijcke ſaken, ſoo aenden geeſt toe komt, vande ſchil

en moeten wy in die oock niet an- derye, ende vanden ſin niet en wor

ders ſoecken; als de beweginghe, de wegh-ghenomen. Op deſema

d'affectie, ende vreughtdes Wille in niere en ſal hy niet bedroghen wor

'tghene dat ſe repreſenteren ofte den, noch den geeſt, noch de ſin

vertooghen. nen en ſullen hem beletten van vry

Hierom moeten alle Gheloovige lijck, ende ſonder eenich letſel tot

de voorſichticheyt hebben, dat ſy, Godt te gaen, ende het Beeldt, het

ſoo haeſt als ſy eenich Beeldt komen welck in hem de devotie boven-na

t'aenſchouwen, hun herte daer op turelijck verweckt heeft, ſal hem

niet en willen ſtellen, 'tzy dat et die overvloedigher geven gemerckt

een verbeeldelijck, 'tzy dat 'et een dat hy ſich datelijck door d'affectie

lichamelijck Beeldt is, 'tzy dat er totGodt is verheffende. Want ſoo

wel uyt-ghewerckt, ofte koſtelijck dickwils als Godtſulcke, ofte dier

verciert is, 'tzy dat er aen hem ee- ghelijcke gaven ende gratien is ge

neſinnelijcke, ofte geeſtelijcke de- vende, ſoogheſchietºet#
votie is by-brengende, maer alle die gende d'affectie, ende de vreught

toe vallen veracht hebbende, ſbo des Wille tot het ghene, dat onſie

en magh hy daer opgeen acht meer nelijckis, het weick hy van ons wilt

nemen, maer d'eerbiedinghe aen't ghedaen hebben, vernietigende de

Beeldt beweſen hebbende de webc- macht, ende jeught der krachten,

ke de H. Kerckeisg de ſog nopende alle de ſienelijcke, ende

moet hyſijnheitsdatelijck, hef ſinnelijke ſaken
- -

- --

-

.-.- . :-..' . --- - - - ---

HET xxxvII. CAPITTEL.

Waer in voorderghehandeltwon vande bewegheljike goederen,

namentlijck vande Bidt-plaetſen, ende andere die daer toe

ghe-eyghent zijn. | | | |

M# dat ick nu genoegh- perijckeleuſere onvolmaecktheydt

ſaem te verſtaen ghegeven vallen, is't dat hy ſijn vernoeghen

hebbe, hoe dat een geeſtelijck per

ſoon inde ghevallen der Beelden kan

in eeneſeer groote, ende miſſchien

daer in comt te ſtellen, als wel in

andere lichamelijcke ſaken Ick

ſegghe, dat hy miſſchien in eenePe

- rykeleu
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Eykelenſere onvolmaecktheyt kan

komen te vallen, want ſegghende

dat et Heylighedinghen zijn, ſtellen

hun gheruſter , ſoo dat ſy deney

ghendom, ende de naturelijckeaen

hekleventheyt niet en vreeſen.

es niet teghenſtaende worden ſy

ſeer dickwilsbedroghen, meynen

de dat-ſevol devotie zijn, om dieſe

wille dat-ſe ſmaeck vinden in die

Heylighefaken, het welck miſſchië

niet anders en is, als eene ſekere na

turelijckeghenegentheyt, door de

welcke ſy tot die Heylighe dinghen

ghedreven worden, ghelijck totan

dere.

Waer uyt volght (om vande Bidt

plaetſen beginnen te handelen) dat

ter ſommighe altijdt begeerich ajae

noyt verſaet en zijn van Beelden te

vergaderen,ende die in hunne Bide

plaetſen op verſcheyde manieren te

ſtellen, nemende hun vermaeck van

die wel in orden te ſchicken, op dat

het aen eenieder behagelijck ſoude

weſen, daer ſynochtans Godt niet

meerder op die, als op die maniere

beminnen, maer eer minder, ge

merckt dat ſy den ſmaeck, ende de

affectie, de welcke ſy in ſoodanighe

gheſchilderde verciërſelen ſtellen ,

aen het levende Beelde ontrecken,

ghelijck wygheſeyt hebben. Ende

al-hoe-wel dat et waer is, dat alle

cieraet, palleerſel, en de eerbiedin

ghe, die men aende Beelden kan be

wyſen ,ſeerweynich is, ten opſicht

van het ghene, dat men hun ſchul

dich is [ende hierom deghene, die

de Beelden bewaren met eenkleyne

gheſchicktheyt ende eerbiedinghe,

verdienen eene groote beriſpinghe,

van ghelijcken oock die, de welcke

de Beelden ſooleelijck, ende onbe-,

tamelijckſnyden, dat ſe de devotie

eerder benemen, als wel die ver,

voorderen, overſulcxwaer'et meer

als redelijck, ende betamelijck, dat

men ſommighe Beeldt-ſnyders ver

bode, ende belettede, de welcke

in die konſte niet wel ervaren zijn,

ende onwetende] nochtans en is dit

al-te-mael niet te vergelijcken met

den eyghendom, ende met te ſeer

roote affectie ende ghenegentheyt,

ie ghy hebt in die uytwendighe

cieraten, ende palleerſelen, als ſy

uwe ſinnenſoodanichlijck overgoſ

ven, dateſe u herte beletten tot

Godt te gaen, ende hem te bemin

nen, ende u beletten alle ſaken te

vergeten , om fijne liefde alleen,

Is het ſaken dat ghy daerom , hier

in comt t'ontbreken, hy en ſal dit

van u niet alleenelijck niet in danck

nemen, maer hy ſalu ſelver eerder

komen te ſtraffen, om dieſwille dat

# uwen eyghenſmaeck,ende wel

ehaghen in alle ſakenmeergeſocht

hebt , als wel het wel-behaghen

Godts. Het welck ghyſeer weïſult

konnen beſpeuren, uyt die ſolem

nele feeſte,ende al-gemeyne vreugt,

die men beweſe aen Syne Godde

lijcke Majeſteyt, als wanneer hy

binnen Jeruſalem ghekomen was ,

hem ontfanghende met eene alghe

meyne# , ende met

palm-tacken in hunne handen, daer

onſen Salughmaker in tegendeel bit

tere tranen was ſtortende, om dieſ

wille dat ſommighe van hunlieden,

hunne herten ſeer verre van hem

hadden, ende hunne affectie allee

nelijckmaer en betoonden met die

uyt# teeckenen van vreught

ende blyſchap: Dit volckeert my met

de## , maer hun herte is verre van

my, Waerin moghenwy ſegghen,

dat ſy meerdere feeſte deden v
Ll 2 hun

Matth,

15. 8,
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hun eyghenſelven , als aen Godt,

ghelijckerwys hedens-daeghs aen

vele ghebeurt, de welcke, alswan

neeriy hooren datterie verants eene

ſolemnele feeſte wort gheviert,hun

ſelven meer verheugenom het ver

maeck, dat ſy daer ſullen hebben,

't zy om het ghene dat ſy daer ſullen

fien, oft dat ſy ſullen ## WOr

den » 't zy om goet cier te maken,

oft wel om eenighe andere opſich

ten, als welom Godt te behaghen;

in welcke ghenegentheden, ende

voor-neminghen ſyaen Godt geene

voldoeninghe en geven, noch hem

behaghen, ende noch veel minder

die, de welcke de feeſte bereyt ma

kende, eenighe belachelijkke,ende

ondevotelijcke dingben verſieren,

ende voor-ſtellen, om het volck tot

lacchen te verwecken, waer door

ſy meerder verſtroyt worden: ende

andere ſtellen ſoodanighedinghen

voor, de welcke aen't wolck eerder

behaghen , als wel het ſelven tot
devotie verwecken.

Maer wat ſalick nu van die ſeg

## , de welcke uyt een ander op

icht, ende## de feeſt-da-.

ghen vieren ? Wat ſalick ſegghen

vanhun eyghen baet ende profys,

datſy daerin ſoecké ende verwach

ten ? de welcke meerder om hun

eyghen profytende begeerlijckheyt

uyt zijn, als wel om Godt te die

nen ? ſy weten het beter, ende Godt

oock, die het in-ſiet. Hier-en-tuſ

ſchen op wat maniere dat'et ghe

ſchiet, als het op eene van die ma
nieren# moeten ſy vry

lijck ghelooven , dat ſy de ## t

daghen meerder vieren voor hun

eyghenſelven, als wel voor Godt.

etghenedat demenſchen doen tot

hun eyghen, of tot een andersver

- --)

maeck, dat en rekent Godt niet ons
der fijne# , in te

hendeel het kan wel ghebeuren ,

atter vele de Feeſt-daghen des

Heeren met blyſchap vieren, ende .

der ſelve deelachtich zijn,teghen de

welcke hy nochtans vergramt wort,

Ghelijckerwys hy vergramt geweeſt

is teghen de Kinderen van Iſrael,als

Exod

wanneer ſy rontom hunné Af-godt 32,

danſten ende ſonghen , meynende

dat ſy die feeſte aen Godt deden ,

vande welcke hy vele duyſenden

heeft doen dooden: oft ghelijck hy.

hedaen heeft teghen de Prieſters : ,

Wadab ende Abiud, kinderen van Levit:

Aaron, de welcke hy dooden, heb-# I•

bende de wieroock-vaten in hunne

handen, om dieſwille dat ſy vremt,

vier offerden: oft ghelijckerwys hy

ſich vergramden teghen dengenen,

die ſonder het bruylofts-kleedt ge- Matth
komen was tot de bruyloft, den 22.12 •'

welcken door't bevel des Coninckx

met handen en voeten ghebonden,

gheworpen is gheweeſt inde uytter

ſte duyſterniſſen. Waer uyt nu cla

relijck blijekt, hoe grootelijcx dat

aen Godt alle oneerbiedinghen mis

haghen, die bedreven worden inde

vergaderinghen, die men doet tot

ſijnen dienſt. Eylacen, mijné Heer

ende Godt ! Hoe veel Feeſt-daghen

vieren de kinderen der menſchen

tºuwer eeren , op de welcke den

duyvel meer voordeel heeft , als

Ghy ! ende den duyvel nemt daer

in ſijn vermaeck , om dieſwille dat

hy, ghelijck eenen koopman, in die

fijne koopmanſchappen bedryft.

O mijnen Godt ! hoe dickwils kon

dyſegghen in ſoodanighe Feeſt-da

ghen : Dit volckeert my met de lip- Iſa.zy,

Pen, maer hun herie is verre van my, 13,

om diefwille dat ſy my vruchteloos.

- - dienen
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dienen ? maer de principaelſte re

den, waerom dat Godt moet ghe

dient zijn, is om dat hy Godtſelver

is, ſonder eenighe andere opſich

ten daer onder te ſtellen.

, Maer weder-keerende tot de

Bidteplaetſen , ick ſegghe, datter

ſommighe zijn, die ſe meer tot hun

eyghen voldoeninghe vercieren, als

om Godt daer door te behaghen ,

ende andere en maken daer van niet

meer werckx , als van hunne Cabi

netten, ende ſommighe en houden

daer van noch ſoo veel niet, ghe

merckt dat ſy hun vermaeck meer

der in wereltſche, als in Goddelijc

ke ſaken nemen. Maerlaet ons dat

daer laten , ende laet ons ſpreken

vandeghene, die wat fijnder ſpin

men (te weten van die , de welcke

hun ſelven voor devote perſoonen

HET XXXVIII.

Hoe dat men deTempels endede Bidt-plaetſen moet ghirur.

ken, omden geeſt door die tot Godt te beſtieren.

OM den geeſt door deſe ſoorte

- van Goederen tot Godt te ley

den, ſoo moet men bemercken,dat

men wel magh toe laten , Jae 't is

oorboorlijck, dat men aende begin

nende toe-laet eenighen ſmaeck,of

te ſinnelijck ſap tehebben inde Beel

den, Bidt-plaetſen, ende andere de

vote ſieniijcke ſaken, om dieſwille

dat ſy noch niet ghenoeghſaem ge

ſpeent, onthecht, ende afgetroc

ken en zijn van wereltſche ſaken,op

dat ſy door deſenſmaeck den ande

renſouden konnen laten. Ghelijc

kerwys ghemeynelijck ,gheſchiedt

met de kinderen,uyt welckers hant,
- 1

houden) want vele onder hunliedë,

zijn ſoo toe-gedaen aen hunneBidt

Plaetſen, ende ornamenten ofte ver

ierſelen, die daer zijn, dat ſy al

en hunnen tydt, die ſy moeten be

ſteden in het innich ghebedt, ende

inde recollectie ofte in-ghekeert
heyt, in die# beſteden,ende

verquiſten. Noch ſy en bemercken't

niet, dat ſy, ſulcx niet beſtierende

tot d'inwendighe in-ghekeerheyt,

ende vrede der ziele , hun ſelven

daer in ſoodanichlijck verſtroyen."

ghelijck in andere wereltſche ſaken:

ick ſegghe dat ſy'et niet enbemerc

ken, dat ſoodanigheghenegenthe

den , ende ## hun alle oo

# ſoo ongheruſt, ende

beroert maecken, namentlijck als

iemandt hun ſulckx wilt ontreken,

ende af-nemen.

C AP IT TE L.

-

als men iet wilt nemen, ſoo geeft

men hun iet anders, op dat-ſe niet

en ſouden kryten, ſfende hun ſelven

metydele handen. Maer een gee

ſtelijck perſoon, die ſijnen geeſte

lijcké voortganck ſoeckt te beher

tighen, moet ſich verloochenen,en

de berooven van alle deſe Iuſten,en

de ghenegentheden, waer in den

Wille ſich kan verheughen : want

eenen puren louteren geeſt, verbint

ſich ſeer weynich aen#

voor-worpſelen, maer hy is allee

nelijck toe-ghedaen , ende blyft

gheheel en# eene innighe

insie: eyt, en de inwendighei.

Lls gonyer

;
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converſatie, ofte verkeeringhe met

Godt. Ende al-hoewel dat hy ſich

ondertuſſchen is dienende van de

Beelden, ende Bidt-plaetſen,dat doet

hyſeerhaeſtelijck, ende alleenelijck

maer in't voor-by-gaen, ende date

lijck ruſt hy metſijnen geeft inGodt,

# ghevoelijcke ſaken vergetende.

Overſulckx al-hoe-wel dat'et beter

is fijnghebedt te ſtorten in eene be

tamelijckere plaetſe, des niet te

ghenſtaende, ſoo moet men ſooda

nighe plaetſe verkieſen, alwaerde

ſinnen, endeden geeft minder be

letſel vinden, om tot Godt te gaen.

Waer in moeten wy ons dienen van

de antwoordt, de welcke onſen Sa

lighmaker gaf aen't Samaritaens

Vrouwken op haer vraghe, die ſy

dede, te weten, oft dat'et beter

was te bidden inden Tempel , ofte

wel op den Bergh , den welcken

antwoorde: dat'et waerachtich ge

bedt niet ghebonden en wasaenden

Bergh, maer dat de waerachtighe

aen-bidders , inde welcke den he

melſchen Vader # behaghen is

nemende , Godt inden geeſt ende

waerheyt aen-bidden. Overſulckx

al-hoe-wel dat de Kercken , ende

andere aenghename plaetſen toe

ghe-eyghent, ende bereydt ghe

maeckt zijn tot het ghebedt (waer

toe men de Kercken maer alleene

lijck en magh ghebruyckeh) des

niet teghenſtaende, voor ſooºveel

alsaengaet eene ſake, die ſoo in

nich is, ghelijck defe is, die met

Godtſooinnichlijckgheſchiet, ſoo

moet men eene plaetſe verkieſen,

die de ſinnen 't minſte bekommert

ende aen-lockt. Hierom ſop en

maghhe# egen

de aenghenamep die de
ſinnen eenige vreu e bren-,

ghen [ ghelijck ſommighe perſoo

nenſoecken] op dat miſſchien den

geeſt, in plaetſe van ſich in-te-kee

ren, ſich niet en kome uyt-te-ſtor

ten in eenich vermaeck, ende ſin

nelijcken ſmaeck. Hierom is een

rouw, onbewoonde, ende eenſame

plaetſe de bequaemſte, op dat den

geeſt, oprechtelijckende ſekerlijck

tot Godt magh vlieghenſonder we

derhouden, ofte belet te zijn van

ſienelijcke ſaken. Ende al-hoe-wel

dat-ſe ondertuſſchen veel daer toe

helpen, om den geeſt tot Godt te

verheffen, ſoogheſchiet dit, alles

datelijck vergetende, ende in Godt

ruſtende. Hierom was onſen Saligh

makergemeynelijck eenſame plaet

ſen verkieſende, om te bidden, ene

de andere die de ſinnen niet ſeer en

verſtroyden, ende bekommerden,

op dat hy ons hier in een exempel

ſoude geven, maer hy verkoſe die,

de welcke de ziele verheffen tot

Godt, ghelijckerwys de berghen,

die vanderaerden ſeer hoogh ver

heven waren, de welckeghemey

nelijck dorre , ende onvruchtbaer

zijn , ſonder eenighe materie van

ſinnelijck vermaeck. Waer uyt

volght, dat een waerachtich geeſte

lijck perſoon, niet anders voor oo

ghen heeft, als d'inwendighe in

# alleen, alle ſienelijc

e ſaken vergetende, ende tot dien

eynde verkieſende ſoodanige plaet

ſen, die d'aldermeeſt bevrydt zijn

van alle voor worpſels, ende ſinne

lijck voetſel, treckende daer #

aendachticheyt, op dat hy van alle

ſchepſelen meerder af ghetrocken

- , ſijnen Godt alleen magh

ghe geeſtelijcke perſoonen te# ,

16:

zijn - -

ieten. 't Isvoorwaer eeneſake

# te benaercken,ſommi
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die alle hunnen tydt beſteden in

Bide-plaetſen wel te ſchicken, ende

andere aenghename plaetſen in or

deh te ſtellen, die met hunne ghe

# wel over-een-komen ,

ende van d'inwendighe recollectie,

efte in-ghekeertheydt , de welcke

nochtans veel meer noodtſakelijck

HET xLIx. CAPITTEL.

is, hebben ſy ſeer kleyne#
ende waer van ſy qualijck iet hebbé:

want waert ſaken dat ſy van d'in

ghekeertheyt meerder hadden, ſy

ſouden van alle die manieren va

doen, eenen af-keer, en de walghe
hebben. - * * . . . .

. * t

Hy vervolght de ſelvematerie, beſtieren deden geeſt tot d'inwen

dighe inghekeertheyt, rakende de voorghemelde ſaken.

Ereden dan,waerom dat ſom

mighe geeſtelijcke perſoonen

noyt en komen te treden inde waere.

achtighe vreught des geeſts, is deſe,

om dieſwille dat ſy noyt eyndelijck

en trachten de vreught haerder ge

negentheden af-te-trecken van alle

uytwendighe ſienelijcke ſaken. Dat

ſoodanighe menſchen dan bemerc

ken, dat al hoewel de bequame ,

ende toeghe-eygende plaetſe om

te bidden, de Kercke is , ende de.

ſienelijcke### » van ghe

Hijcken oock het Beeldt, het weicke

doorſake, ofte beweegh reden is,

om te bidden, des niet tegenſtaen

de en moet er op die maniere niet

heſchieden, dat het ſap, ende

eck derziele ſich beſtede, ende

onderhoudeinden ſienelijcké Tem

fel, ofte in het ghene dat haer be

weeght, ende inden levendenTem

tel, welcken is dinwendighein

hekeertheyt der ziele, vergete te

idden: want den H. Apoſtel Pau

lusons hierover vermanende,heeft

gneſeyt : En weet ghy-lieden niet,dat

-lieden zyt den levendenTempel des

turn, indt dat den H. Geeſt in u

*. ºn

lieden is woonende ? Ende Chriſtus

ſeydt oock# den H. Lucas : Siet,

tvaat het rijcke der hemelen is in u-lie

den. Wy treden in deſe bemerckinE

ghe door de ghetuygheniſſe van

Chriſtus hier boven# tC Wc

ten, dat de ghene die Godt waer.

achtelijck aen-bidden, hem inden

# , ende waerheyt moeten aen

idden. Want Godt en geeft nietſ

veel om uwe Bidt-plaetſen, endean

dere plaetſen die fraykens in orden

gheſtelt zijn, is't dat ghy, om dieſ

wille dat-ge met uwenſmaeck,ende

ghenegentheyt daer aen ghehecht

zyt, daerom een weynich minder

beſit van d'inwendighe naecktheyt,

de welcke is d'armoede des gee

inde verloocheninghe van alle ſa.

ken , die ghy kont beſitten.

Overſuïckx dan om uwen Wille te

fuyveren van de vreught ende ydele

ghenegentheden in die ſaken, ende

om hem in ughebedt tot Godt te bea

ſtieren, neemt alleenelijck maer

eogh-merck dat u Conſcientie ſuy

ver, en de uwen Wille gheheel in

Godt, ende u# waerachte

lijck in hem gheſteſt zy, ende#
- 1)

Luc. 17

2 I

r, Cor.

3- x6.

3foan. 4.

23- 4
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K

Hijckicknugheſeyt hebbe, kieſt ee

ne plaetſe, die ſooverre, als't mor

ghelijck is, van alle menſchen af

heſcheyden ende eenſaem zysende

# alle de vreught, ende ghene

gentheytuws Wille, om Godt aen

te roepen, te loven, ende teeeren,

ſonder eenich werck te maken van

alle die andere ſmakelijcke aen-loc

ſelen, de welcke voorts-komen uyt

die uytwendighe ſaken, integhen

deelghy moet die trachten te ver

loochenen. Want is't by-aldien dat

de ziele haer ſelven begint laten te

aen, ende verleyt te wordé vanden

maeck der geeſtelijcke devotie, ſoo

en ſal ſy de cracht der geeſtelijcke

ſoeticheyt noyt bekomen, de welc

ke door d'inwendighein-ghekeert

heyt ghevonden wort inde naeckt

heyt des Geeſts.

HET XL, CAPITTE L.

Vaneenighe ſchadelijckheden, inde welcke die komen te vallen,

de welcke hun ſelven begeven tot dien ſinnelijcken ſmaeck der

devote ſaken endeplaetſen, volghens de maniere die wy nu be

ſchreven hebben.

E# geeſtelijck perſoon comt te

vallen in veleſchadelijckheden,

ſoo naer't inwendich als naer'tuyt

wendich,den welcké wilt gaen door

den ſinnelijcken ſmaeck der ſaken

hierboven ghemelt. Wantſoo veel

alsaengaet den geeſt, hy en ſalnoyt

tot## inghekeertheydt

gheraken, de welcke beſtaet, in

alle die dinghen voor-by te gaen,

ende de ziele alle die ſinnelijcke

ſmaken te doen vergeten, ende te

gaen in het binnenſte der#
inghekeertheyt der ziele, ende de

deught met kracht ende ſterckheyt

trachte te bekomen. Voor ſooveel

als aengaet het uytwendich, deſe

aenghekleventheyt der voorſeyde

ſinnelijcke ſaken, is oorſake, dath

in alle plaetſen niet#
en kan bidden, tenzy in die , de

welcke aen fijne ghen#

ijſkºumich- #-----------

fijnghebedt dickwilslaetente ſtor

ten, ghemerckt# --

meynelijckſeyt] hy niet en kanſe

ſen , ten zy inden boeck van ſijn

"#aer-en-boven deſe ghenegent

heyt is oorſake van vele verander

lijckheden in die menſchen. Want

ſy zijn van ſulck getal der menſché,

die noyt in een plaetſe gheruſt zijn,
nockoockindenſelvenſtaet van le

ven blyven : ghy ſult-ſe ſien nu in

een plaetſe, nu in een ander : nu

ſullen ſy hun vertrecké in een kluy

ſe, nu in een ander, nu ſullen ſy een

Bidt-plaetſe, nu een ander in orden:

ſtellen, ende versieren. Ick ſtelle

die oock onder het ſelve ghetal, de

welcke hun leven over-brenghen in

de veranderlijckheden van ſtaet,en

de maniere van leven. Want ghe

-.

merckt datſy nietanders en hebbë,

als deſenſinnelijcken iever, ende

- - - - - - - - - - vreught,
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vreught, ten opſicht van geeſtelijc

ke ſaken, noch hun ſelven oyt ghe

welt hebben aen-ghedaen om de

geeſtelijcke inghekeertheyt te beko

inen, door de verloocheninghe, en

de onderworpinghe van hunnen ey

hen wille, ende door de lydtſaem

# van alle ſchade , ende achter

deelen te verdraghen : hier uyt

volght,dat ſoowanneer ſy eenplaet

ſe komen te ſien, de welckenaer

hun goet-duncken devoot is, oft ee

nighe maniere van leven, de welcke

aen hunne ghenegentheyt ghelijck

forunich is, dat vatten # terſtondt

aen, daer-latende, het ghene ſy te

voren omhelſt hadden. Ende ghe

merckt dat ſy daer toe beweeght

zijn, door dien ſinnelijcké ſmaeck,

ſoo is't dat ſy lichtelijck iet anders

ſoecken, ghemerckt dat de ſinne

lijcke devotie niet ſtandtvaltich en

is, en de ſeerhaeſtelijck comt t'ont

breken, -

HET xLI. CAPITTEL.

Van dry ſoorten van devote-plaetſen , ende hoe den wille ſch

moet draghen thaerder opſcht. -

Ck vinde dry ſoorten van plaet

ſen, door welcke Godt den

Wille ghemeynelijck verweckt tot

devotie. d'Eerſte ſoorte is, eene ſe

kere gheſtelteniſſe, ende ghelegent

heyt der Plaetſen, de welcke door

den aenghenamen ſchijn van hunne

verſcheydentheyt , 't zy inde wel

ghettelde deelinghe der percken ,

t zy inde groenicheyt der boomen,

ende planten, 't zy inde ruſte der

eenicheyt, naturelijck tot devotie

verwecken : ende 'tis ſeer goet ſich

vanſoodanighe plaetſen te dienen »

als den Wille fich datelijck tot Godt

comt te verheffen, vergetende die

voor-ghemelde plaetſen, Ghelijc

kerwys als iemandt het eynde, het

welck hy ſich voor wendt, ſoeckt te

bekomen, ſoo en moet hy niet lan

gher inde middelen, ende beweeg

redenen, die hy daer toe is gebruyc

kende, blyven, als den noodt ver

eyſcht. e - , -

Want is't dat men de begeerlijck
(l- -- -

heyt wilt vermaken , ende eenen

ſinnelijcken ſmaeck, ofte genoech

te uyt ſoodanighe plaetſen trecken ,

men ſal eerder eene dorheydt des

geeſts, ende eene geeſtelijcke ver

ſtroytheyt vinden : want de vol

doeninghe, ende ſoeticheydt des

geeſts, en wort niet ghevonden,ten

zy in d'inwendighe inghekeertheyt.

Hierom,is't dat'etghebeurt,dat een

geeſtelijck perſoon in ſoodanighe

plaetſe is komende, ſoo moet hy,

die plaetſe vergeten hebbende, met

Godt ſoo inwendich trachten te bly

ven, al oft hy in die plaetſe niet en

ware. Want is't dat hy ſijn vernoe

ghen, ende ſinaeckt hier en daer uyt

die plaetſe ſoeckt te trekken, dat

eerder weſen (ghelijck wy gheſeyt

hebben) ſijn ſinnelijck vermaeck,

ende d'ongheſtadicheyt des geeſts

ſoecken , als de geeſtelijcke ruſte.

Alſoo deden de Anachortten, ende

andere H. H. Eremyten, de welcke

in d'alde grootſte, ende d'alder

M1 m aen
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aenghenaemſte Woeſtynen,de min

ſte plaetſen verkoſen, de welcke

hun genoeghſaen waren, alwaer ſy

kleyne ſpeltincken, ende cellekens

bouwden, om hun ſelven daer in te

ſluyten. Alwaer den H. Benedictus

dry Jaeren heeft ghewoont: eenen

anderen Eremyt heeft ſich met ee

nekoorde vaſt ghebonden, om dat

hy niet voorder ſoude kennen uyt

gaen, als de koorde lanck en was,

ende alſoo hebben veel andere ghe

daen, die wy achter laeten, om

dat 'et te lanck ſoude weſen die al

te-unael voor den dagh te brenghen.

Want die Heylighen wiſten ſeer wel,

'dat waert by aldien ſy de ghene

gentheyt, ende begeerlijckheyt niet

verſtorven en hadden, om den gee

ſtelijcken trooſtende ſmaeck te vin

den , noyt en ſouden ſy daer toe ge

raeckt hebben, noch geeſtelijck ge

worden zijn.

De tweede ſoorte van plaetſen, is

meer particulier ,oft beſonder [ ten

geefter niet toe, oft dat'et eenſame,

oft eenighe andere zijn } inde welc

ke Godt ghewoon is te geven eenig

geeſtelijcke, ende ſeer ſinakelijcke

Jonſten aen beſondere perſoonen;in

der voeghen , dat ghemeynelijck

het herte van dien perſoon ghene

ghen is tot die plaetſe, alwaer hy

die gratie bekomen heeft, ende on

dertuſſchen ghevoelt hy eenighe

ancxſten»ende groote begeerten van

daer te gaen, al-hoe-wel dat hy al

dt het ſelven niet en vindt, om

ieſwille dat 'et in fijne macht niet

en is : want Godt geeft die gaven

op dien tydt, als't hem belieft,ſon

der aen die plaetſe, oft aen den tyt,

oftaenden Wille vanden ghenen,die

hy die gratië geeft,gebondé te zijn.

Des niet teghenſtaende is er onder

taſſchen goet te gaen naer die plaet

ſen, om te bidden, is 't by-aldien

dat den Wille vry, ende onthecht

blyft van eyghendom , ende dat om

dry redenen. d'Eerſte is, want al

fioe-wel dat Godt aen geene plaetſe

gebonden en is (ghelijck wy gefeyt .

hebben ) nochtans het ſchijnt dat

hy van die ziele, aldaer heeft wil

Ien ghelooft zijn, als hy haer die

gratie op die plaetſe heeft ghegeven.

De tweede reden is, om die wille

dat-ſe beter indachtich is, om Godt

te bedancken over de gave, die ſe

daer ontfanghen heeft. De derde is,

om dieſwille dat deſe gedachteniſie

hare devotie. Ineerderis verwecken

de. Om deſe dry redenen dan is't ,

dat ſy haer tot die plaetſen moet be

geven, niet dat ſy moet perſen, dat

Godt daer ghebonden is, oin fijne

gaven uyt-te-rijcken, al oft hy die

niet en konde geven, alwaer't hem

belieft : want de ziele is eene be

uamere, ende veel eygender plaet

voor Godt, als alle andere licha

melijcke plaetſen. Op deſe maniere

heſen wy inde H. Schrifture, dat Gen.

Abraham eenen Autaer heeft op

gherecht in die plaetſe, alwaer ſich

Gedt aen hem hadde vertoont,ende

alwaer hy ſijnen H-Naem hadde

aenroepen : ende in fijne weder

komſte uyt Egypten, heeft hy den

ſelven wegh-genomé, ende komen

de op die ſelve plaetſe, daer den

Heere ſich aen hem hadde vertoont,

heeft hemop den ſelven Autaer we

4. •

13:

derom aen gheroepen. Jacob heeft Gen. 13

oock de plaetſe gheteeckent, alwaer 4.

fich Godt aen hem vertoonden le

nende op eene leere, op-rechtende

aldaer eenen ſteen met olie gefalft, Gen.20

Agar heeft oock eenen naem ghe-18.

geven aen die plaetſe , inde we#
GR
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den Engel ſich aen haer vertoont

heeft, ſeghende : Voorwaer sckheb

ée hier de ſchouderen gheſien zwanden

enen die my ſiet.

De derde ſoorte, zijn ſekere be

ſondere plaetſen, de welcke Godt

verkieſt , op dat hy in die aen-ghe

roepen, en de ghedient ſoude wor

Exod den. Ghelijckerwys den Bergh Si

**: nai,alwaer Godt de Wet aen Moy

****** ſes heeft ghegeven, ende de plaetſe,

Gen.2 de welcke hyaen Abraham getoont

* heeft om ſijnenSone te Sacrificeren,

2. ofte op-te-offeren. Van ghelijcken

oock den bergh Horeb,alwaer Godt

3:8:g onſen H. Vader Elia, bevolen heeft

19, 3. te gaen, om ſich in die plaetſe aen

hem te vertooné. Alſoo heeft oock

den H. Aertſch-Engel Michael den

bergh Garganus aenden Biſchop van

Siponte ghetoont, op dat men aldaer

eene Kercke ſoude bouwen ter eeren

Godts, tot eene ghedachteniſle der

Engelen, Eyndelijck heeft de al

der-glorieuſte Maghet M! AR I A ,

eene plaetſe met# bedeckt,

aen Patritius ghetoont tot Roomé,

op dat hy op die# t'haerder

eeren eene Kercke ſoude op-rechten.

De reden, waerom dat Godt eerder

deſe# verkieſt, als andere,

om aldaerghe-eert, ende ghelooft

te zijn , dat weet hy»ende wy moe

ten ghelooven, dat alles gheſchiet

tot ons profyt, op dat hy onſe ghe

beden aldaer ſoude verhooren, van

gelijcken oock in alle andere plaet

ſen, als men van hem iet is vragen-,

de met een oprecht levendich Ghea

loove, al-hoe-wel datter eene veel

betere gelegentheyt is om verhoort

te worden, in die plaetſen, die tot

ſijnen dienſt toe-ghe-eyghent zijn,

hemerckt dat onſe Moeder de Hey

ºghe Kercke, die tot dien eyndege

ſtelt, ende ghewyt heeft, -

HET XLII. CAP ITTE L.

Waer in ghehandelt wort van andere beweginghen der devotie,

- om te bidden, vande welcke vele perſoonen hun dienen, de

welcke zijn eenegroote verſcheydentheyt der Ceremonien.

D Evruchtelooſe vernoegingen,

ende den onvolmaeckten ey

ghendom, rakende de ſaken, daer

wy van gheſproken hebben,waer in

vele perſoonen verwert ligghen,zijn

miſſchié eenichſints verdraeghlijck,

om dieſwille dat ſy ondertuſſchen

daer in onnooſel te werck gaen.

Maer het groot betrouwen, ende

de aenghekleventheyt, de welcke

ſommighe perſoonen ſtellen in veele

derhande Ceremonien, de welcke in

-

ghebrocht zijn van ſeer weynich

verlichte menſchen, ende die inde

ſuyverheyt des Gheloove ontbreken ,

is onverdraeghlijck. lck en ſpreke

nu niet van die Ceremonien, die onge

woonelijcke namen hebben,die niet

met allen bedieden : ick laete oock

daer andere dinghen, die Godt niet

toe-ghe-eyghent en zijn , de welt ke

botre , onwetende, ende ſuſpecte

zielen ghewoon zijn te menghelen

onder hunne Ghebeden, de welcke

M m 2 claer
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claerſchynelijck quaet zijn , ende

ſonder ſonden niet en konnen ghe

ſchieden, ende inde welcke dick

wils een heymelijck verbont is met

den duyvel, waer door ſy Godt oock

eerder tot gramſchap, als tot berm

herticheyt verwecken ende beroe

ea. Ick en handele hier niet van

alle die dinghen, maer alleenelijek
van die Ceremonies, de welcke, on

dieſwille dat die manieren, die ee

nich achterdericken ſouden konnen

by brenghen, daer onder niet ghe

mengelt en zijn, vele perſoonen he

dens daeghs door eene ondiſcrete

devotie ghebruycken,ſtellende filck

een Gheloove ende kracht in die

manieren, met de welcke ſy hunne

devotien ende ghebeden willen vol

eynden , dat ſy hun ſelven laten

voorſtaen, is't dat ſy oock in't min

ſten komen t'ontbreken, dat-ſe daer

uyt in't minſten geen profyt en ful

len bekomen , noch dat-ſe van Godt

ſullen verhoort worden, meer be-,

trouwende op die manieren, ende

Ceremonien , als op het levendich

hebedt, waer in ſy Godt groote

-# komen te weigrantmen. By

exempel, datter ſoo veel keerſſen

op den Autaer moeten branden ten

tyde vande Miſſe, ende niet meer

der oft minder, dat ſulcken , oft

ſulckenPrieſter die moet leſen,ende

dat 'et op die, oft die ure moet ghe

ſchieden, ende niet vroegher, ofte

later , ende dat-ſenaer dien dagh

moet ghedaen zijn, noch voor,noch

naer dien dagh : ende dat de ghe

beden , ofte ſtatien in ſulck ghe

gal moeten zijn , ende op ſulcken

ure, met ſulcke, oft ſulcke Cereme

mien, ende met ſulcke gheſtelteniſſe

des lichaems,ende dat-ie noch voor,

noch naer, noch op een ander ma

niere en moghen gheſchieden: ende

dat den ghenen, die-ſe doen ſal,met

ſulcke oft ſulcke gaven, ofte eygen

dommen moet begifticht zijn: ende

ſy laten hun voor-ſtaen, dat is't by-,

aldien ſy iet achterghelaren hebben

van't ghene ſy hun voorgeſtelt heb

ben , dat-ſe niet met allen ghedaen.

en hebben , ende duyſent andere

dinghen, die ſy ghebruycken:maer

het welck veel arger is, ende ganſch

onverdraghelijck , is, dat ſommige
Cen:

ken in hun ſelven willen gevoelen,

ende ondervinden, oft dat'et ghe

ſchiede dat ſy vraghen, oft wel dat

het volbrocht worde op het eyn

de van ceremonieus ghebedt, het

welck voorwaer niet anders en

is, als Godt terghen , ende hem tot

eene groote gramſchap verwecken 5

inder-voeghen, dat hy ſomtyts aen

den duyvel toe-laet, ende macht

eeft om hun te bedrieghen, hua.

ende faken ghevoelen, ende ver

ſtaen, die van 't profyt haerder zie

leſeer verre zijn, het welck ſy ver

dienen, om d'aenghekleventheyt,

ende eyghen liefde, die ſy in hunne

ghebeden hebben, ende voeden ,

wenſchende liever dat hunnen wil

le , als wel den wille Godts vol

brocht worde, de welcke noyt en

fullen wel-vaeren, om dieſwille dat

ſy alle hun betrouwenop Gedt niet

en ſtellen, 4.

ghe uyt-werckſelen van die ſa
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Hoe dat men de Blyſchap, ende de kracht der Wille doordie

devotien tot Godt moet beſtieren.

S Oodanighe menſchen moeten

dan weten, dat hoe ſy meerder

op die Ceremonien ſteunen, hoe ſy

minderbetrouwen op Godt hebben,

noch ſy en ſullen oyt bekomen, het

# wenſchen. Daer zijnder

ommige, de welcke meerder werc

ken, om hun eyghen voornemen te

bekomen, als wel om d'eere ende

lorie Godts : want al-hoe- wel dat

yhun vooraſtellé, dat is't by-aldien

ſulcke ſake tot Godts dienſt ſtreckt ,

# ſal, ende ſoo niet,

at'et niet en ſal gheſchieden, des

niet teghenſtaende , om d'eyghen

liefde, daer ſy vol van zijn, ende

om d'ydele vreught, die ſy daer in

hebben, verdobbelen ſy hunne ghe

beden, om die ſake te bekomen,de

welcke ſy beter ſouden beſtieren,tot

andere ſaken, die van meerder ge

wicht zijn, ende voor hun profyti

gher : ghelijckerwys zijn, hunne

conſcientien gantſchelijck te ſuyve

ren , ende inderdaet te letten op ſa

ken , die hunne ſalicheytaen gaen,

daer latende alle andere vraghen,

die hier toe niet en zijn dienende.

Ende alſoo verkreghen hebbende

die ſaken, de welcke van grooter

ghewicht zijn,ſoo ſullen ſy uyt die

andere ſaken, het ghene tot hunne

ſaligheyt dienſtich ſal wefen, oock

ſonder dat fy'et vraghen, veel beter

ende haeſter bekomen, dan dat ſy

alle hunne krachten, om ſulcx te be

komen, daer toe beſteedt hadden :

- -

want onſenSalighmaker heeft het al

ſoo belooft door ſijnen Evangeliſt,

ſegghende: Soeckt dan eerſt het Ryc

ke des Heeren, en de fijne rechtveerdic

heyt, ende alle andere ſaken ſullen u

toe-ghetworpen worden. Want 'tis deſe

vraghe, de welcke aen ſijnen Wille

meer ghelijckformich is, ende daer

en is geenen beteren middel, om de

begeerten onſer herten te verkry

ghen, als de kracht van ons gebeds

te ſtellen in het ghene,dat Godtaen

henamer is : want als-dan en ſal

y ons niet alleenelijck geven, het

ghene wy verſoecken, te weten de

ſaligheyt onſer zielen, maer oock

het ghene ons ſal nut ende profytich

weſen , al hoe-wel dat wy ſulckx

van hem niet en vraghen, ghelijck

David ons is leerende met deſe

woorden : Den Heere is by al deghe

ne, die bemaen-roepen , by al de ghene
die hem aen-roepen inder waerheyt. vA,

Die aen-roepen hem inderwaer

heyt, de welcke van hem ſaken vra

ghen, die waer zijn , ende meer

verheven, ghelijckerwys ſaké zijn,

die de ſalicheytaen-gaen, want van

ſoodanighe menſchen, voeght Da

vid datelijckdaerby : Den urille der

ghener die hem vreeſen ſal hy doen, en

de hunghebedtſal hy verhooren, en de

hy ſal ſe ſaligb maken. Den Heere be

avaert al de ghene, die hem liefhebben.

Ende alſoo deſe naderinge vanGodt,

daer David hiervan is ſprekende,en

is niet anders, dan dat Godt daer is.»

Mm 3 OUR

Matth,

6. 33

2

Pſ: 144

8I W,

* * *

k:

S

Ibid19

- , 3.
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om hun te voldoen, ende te geven,

oock het ghene, dat ſy ſelver niet en

derfden peyſen om te vraghen. Al

ſoo leſen wy inde H. Schrifture, om

dieſwille datSalomon eene ſake van

Godt ghevraeght hadde, die hem

behaeghden, te weten de wyſheyt,

om ſijne onderdané voorſichtelijck,

ende rechtveerdelijck te mogen be

ſtieren, heeft hem gheantwoordt:

Om dat dit aen u herte meer behaeghe

heeft, ende dat ghy niet en hebt begeert

rijckdommen , ende ſubſtantie en de

lorie, noch de zielen derghener die u

## , noch oock veel daghen des

levens, maer hebt begeert wysheydt ,

ende wetentheyt dat gy mijn volck ſout

moghen berechten , ## over dat sck u

Coninckghemaeckt hebbe, ſoo is u wys

heyt en de wetentheyt ghegeven, maer

rijckdommen , ende ſubſtantie , ende

glorie falick u geven, alſoo dat nie

mandt onder de Coninghen noch voor u,

noch naer u en ſal gheivecſt zijn, uws

ghelijex. Het ghene Godt overvloe

delijck volbrocht heeft, brengende

alle ſijne vyanden tot vrede, inder

voeghen, dat ſy hem altemael tri

buyt betaelden, noch den vrede oyt

en derfden breken. Het ſelven leſen

wy oock in't boeck Geneſis geſchiet

tezijn, alwaer Godt, belovende aen

Abraham het gheſlachte van ſijnen

wettelijcken Sone te vermenichvul

dighen, ghelijck de ſterren des He

mels, volgens'tghene hy gevraeght

hadde, ſeyde tot hem : ickſaloock

den Sone van uwe dienſt vrouwe ma

ken tot een groot volck , om dieſville

dat'et u ſaet is.

Op dele maniere dan moet men

de vreught ende de krachten des

Wille in onſe vraghen tot Godt be

ſtieren, ſonder te ſteunen op de Ce

eremonien, die de H. Kºrcke niet en

heeft#" , ofte toe-ghe

ſtemt latende den Prieſter Miſſe

leſen op fijne maniere, ofte naer't

ghebruyck van ſijn Biſdom, noch

dat-ſe geene nieuwe manieren en

willen ghebruycken, al oft ſy wyſer

wilden zijn, als den H. Geeſt, ende

fijne H. Kercke. Ende is't ſaken dat

Godt hun » inſulcke eenvoudicheyt

biddende, niet en comt te verhoo

ren, veel minder moeten ſygheloo

ven, dat ſy ſullen verhoort worden,

al-hoe-wel dat ſy ontallijcke nieuwe

vindinghenghebruycken. Voor ſoo

veel als aen-gaet andere Ceremoniem,

nopende de ghebeden, ende devo

tien , dat-ſe doch geen andere en

willen ghebruycken, als de ghene,

die JES U S CH RI ST U s , ende

ſijne H. Kercke ons heeft gheleert,

ende voor-ghehouden. Want het

blijckt claerlijck, als wanneer ſyne

Diſcipelen van hem vraeghden, dat

hy hun ſoude willen leeren bidden,

ſoo heeft hy hun gheleert , al het

# datter verſocht wort, om van

den Hemelſchen Vader verhoort te

wordé,gelijck den gené,die ſeer wel

ſijnen Goddelijcken Wille wiſte,en

de nochtans en heeft hy hun maer

ſeven# de welcke

inden Paternoſter begrepen zijn,den Lus. Ik

welcken in ſy ſelven alle onſe noodt

ſakelijckheden, ſoo geeſtelijcke, als

tydelijcke is behelſende, ſonder an

dere woorden , ofte Ceremonien te

ghebruycken. Jae op een ander

plaetſe, heeft hy hun gheſeyt : Als Matth

## bidt, en wilt niet veel ſpree 6.7.

en , trant utven Vader weet wel wat

u noodtch is. Hy heeft maer alleene

lijck ſeer crachtelijck bevolen, dat

ſy in't ghebedt ſouden vol herden

( te weten in't ghebedt wanden Pa

ternoſter)# by den H. Lu

CASN

»
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Ltte. 18

M.,

Matth'

A6.39.

Matth,

O, 6,

cas : Men moet altydt bidden , ende

noyt op-houden. Hy en heeft ons oock

geene menichvuldicheydt der vra

ghen gheleert, maer hy heeft be

geert, dat men deſe ſeer dickwils

met yver ende aendachticheyt ſou

de hernemen : ghenicrckt (gelijck

ickgheſeyt hebbe ) daer in alles be

ſloten wort, het ghene den Wille

Godts, ende onſe ſaligheyt is aen

gaende ende behelſende. Hierom

als Chriſtus in't Hofken ſich tot dry

reyſen toe begeven heeft tot et ghe

bedt , ſoo heeft hy altydt met de

ſelve woorden vanden Paternoſter

ghebeden, ghelijck de HH Evan

geliſten ghetuyghen: Mynen Vader,
1 f 't# , laet van my wegh

gaen deſen kelck, maar nochtans niet

alſco ick ville, maer ſooghy wilt. En

de voor ſoo veel aengaet de Ceremo

nien, de welcke hy ons ghetoont,

ende gheleert heeft, om te bidden,

ſoo en is'er maer een van deſe twee

manieren , oft in't heymelijck te

bidden in ons vertreck-plaetſe, al

waer wy ſonder gherucht, en de af

gheſcheyden van een ieder, met ee

ne devotere aendachticheyr » ende

ſuyverder herte konnen bidden,vol

ghens het ghene Chriſtus ſelver ge

ſeyt heeft : Maer als ghy bidt, ſoe

gaet binnen in u ſlaep-kamer, en met

gheſloten deure, ſoo bidt unven Vader

in't heymelijck: oft wel, dat wy ons

ſouden vertrecken inde woeſtyne,

ende eenſame plaetſen, ghelijcker

wys hy was gewoon te doen, inden

beſten, ende gheruſten tijdt des

nachts. Overſulex den en moet men

geenen tijdt, noch dagh ſtellen,om

te bidden , noch andere middelen

ghetruycken, noch eenighe veran-,

deringhe van woerden, ofte ghebe

den, als die, de welckc de H. Kercke

ghebruyckt, ende op die maniere,

ghelijck ſy die is ghebruyckende, de

welcke altemael inde ſeven vragen

vanden Paternoſter beſloten wordé »

ghelijck wy gheſeyt hebben. Ick en

verworpe, noch en mis pryſe niet,

jae ick houde voor goet , dat ſom

mighe perſoonen ondertuſſchen hun

ſelven eenighe daghen voor-ſtellen

om hunne devotien te houden, ge

lijckerwys ſommighe perſconen

doen, die hun ſelven eenighe devoa

tien voor-ſtellen te doen, den tijdt

van neghen daghen, ende dierghe

lijcke andere, maer ick mis pryſe

de aenghekleventheyt , ende het

betrouwen, het welck ſy hebben in

hunne bepaelde manieren, ende Ce

remonien, daer ſy hun van dienen ,

ghelijck Judith ôock gedaen heeft »
de welcke d'inwoonders van Bethit

lien beriſpten, om dieſwille dat ſy

Godt den tijdt gheſtelt hadden, op

den welcken ſy de bermherticheydt

Godts waren verhopende, ſeggen

de : Ende wie ſyt ghy-lieden, die den Judits

Heere tenteert, dit en is geen reden, 8. 11

die de bermhertacheydt, maer degram

# vervecken ſoude, ende denra

ſanden toren ontſteken, n

HET
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HET XLIV. CAPITTE L.

n

Waerin ghehandelt wordt vande tweede ſoorteder beſcheedelijcke

goederen, waer in den Willeſichydeljck kan verheughen.

E tweede ſoorte derbeſcheea

delijcke goederen, inde welc

ke den Walle ſich ydelijck kan ver

heughen, zijn die, de welcke ver

wecken, ofte in-leyden , om den

Heere te dienen, de welcke wy ge

ſeyt hadden Beroepelijcke, ofte ver

weckelijcke goederen te zijn. Soo

danighe zijn de Predicanten, vande

welcke wyop tweederley manieren

ſouden konnen ſpreken, te weten,

voor ſoo veel als aengaet het ghene

de Predicanten ſelver is rakende.

Ten tweeden, voor ſoo veel als aen

gaet hunne Toe-hoorders. Want

daer en ontbreeckt niet , daer wy

ſoo d'een als d'ander konnen van

vermanen, te weten, hoe dat ſy de

vreught haerder Wille in deſe oefe

ninghe, tot Godt moeten beſtieren.

'I en eerſten , voor ſoo veel als

aengaet den Predicant, op dat hy

aen't volck profytich, ende voor

deelich zy, ende niet en kome te

vallé in ydelheyt ende hooveerdict

heyt,om de ydele vreught , en ver

metentheyt, ſoo moet hy ſich vaſte

lijck voor-ſtellen, dat deſe oeftenin

ghe meer geeſtelijck is, als vocael ,

ofte mondich : ende al-hoe-wel

datter veel uytwendighe woorden

worden ghebruy-kt , ſoo en heeft

ſy haere ſterckte en de kracht niet,

ten zy vanden inwendighen geeſt.

Overſulex hoe hoogh verheven dat

de leeringhe zy, die hy in ſijn Ser

moon is voo.- tellende, ende met

Ae

Wat## , ende ver

heven ſtyl hy dat is uyt-ſprekende,

ſoo en ſal'et ghemeynelijck geen

meerder profyt by-brenghen , als

het geeſt in ſy ſelven ſal gehadt heb

ben. Ende al-hoe-wel dat'et waer

is dat'et woordt Godtsuyt ſy ſelven

krachtich is , volghens t'ſegghen

van David: Siet hyjalaen fijne ſtem- Pſ. 47

me geven eene ſtemme van Cracht : 35. -

nochtans het vier, het welck oock

de cracht heeft om te branden, en

ſal niet branden, tenzy datter eene

bereydinghe is in het ghene dat aen

het vier onderworpen is. Overſulck

dan, op dat de leeringhe haere

cracht uyt-wercke, ende die in

drucke, ſoo moet ſy twee bêrey

dinghen , ofte diſpoſitien hebben.

d'Eene moet weten van weghé den

Predicant, ende d'andere van we

ghen de Toe-hoorders : want het

profyt der Predicatie volght ghe

meynelijck de gheſtelteniſſe vanden

ghenen die ſe voor-ſtelt. Hierom

ſeght men ghemeynelijck : gelijck

den Meeſter is, ſoo ſal oock den

Diſcipel weſen. Overſulckx als in

de wercken der Apoſtelen de ſeven

Sonen van Scevas, Prince der Prie

ſteren der Joden, meynde den duy

vel te beſweeren op de ſelve manie

re, de welcke den H. Paulus was

ghebruyckende , den duyvel met

eenen raſenden toren ontſteké zijn

de, ſey de tot hun lieden :

macr

- - Ick kenne Att. 19

Jeſus, en de wete wie dat Paulus is , 15.
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Marc.

9. 29.

. Rom.2,

2I

Pſ: 49,

-

maer wie tyt ghy lieden ? ende den

menſch , daer den alderquaetſten

eeſt in was, op hunlieden ſpringende,

# macht ghebruyckt teghen hunlie

den , alſoo dat ſy't# ende ghe

avonds ontliepen. Het welck om geen

ander reden gheſchieten is, dan om

dat ſy geene behoorelijcke berey

dinghe en hadden , niet om dat

Chriſtus niet en wilden dat men de

duyvels in ſijnen naem ſoude uyt

jaghen. Want als de Apoſtelen eens

# perſoon ontmoet hadden,

die geenen diſcipel Chriſti en was,

die nochtans den duyvel was uyt

manende inden naem Chriſti, ſy

hebben hem verboden, ende 't ſel

ven belet te doen, maer den Hee

re beriſpten hun , ſegghende : En

wilt hem niet beletten, want niemant

en tſjer , die tracht doet door mijnen

naem, en de haeſt ſoude moghen qua

# van my. Maer hy neemt

hetſeer qualijck, ende wordt ver

ramt teghen die , de welcke de

# des Heeren leerende, die ſel

ver niet en onderhouden, ende den

goeden geeſt verkondigende, den
# niet en hebben. Hierom

ſeght hy door ſijnen Apoſtel Pau

lus: Ghy die een ander leert, en leert

uſelven niet : ghy die predickt, dat

men nietſtelen en ſoude, ſteelt ſelver.

Ende Godtſpreeckt tot deniſondaer

door David : Waerom verteldy myne

rechtveerdicheden , ende neemt mijn

teſtament in uwen mondt ? maer ghy

hebt de onderwyſinghe ghebaet, ende

myne woorden achter u gheworpen,

Waer door te verſtaen ghegheven

wort, dat hy aen ſoodanighe men

ſchenden geeſt niet en ſalgeven,om
vruchten te doen.

Ende wy ſien gemeynelijck, voor

ſoo veel als wy konnen oordeelen,

dat hoe déPredicant een volmaeck

ter leven isleydende, hoe hy meer

der vruchten is voorts brengende,

niet weghenſtaende dat hy eenen ge

meynen ſtyl heeft van predicken,

eene ghemeyne leeringhe, ende

een eenvoudich diſcours ofte redin

ghe : want denyver komt voorts

uyt den levenden geeſt , maer die

den geeſt niet en heeft, ſal luttel

profyt doen met alle fijne weten

# , ende ſubryle leeringhe. En

de al-hoe-wel dat'et waerachtich is,

dat eenen ſchoonen ſtyl , prachtige

woorden, fraye actien, verhevelee

ringhen, aengename wel ſprekent

heyt, uyt.# woorden, de ge

moederenbeweghen, ende meerde

reuytwerckinghe doen, als ſy met

eenen goeden geeſtvereenicht zijn ,

des niet teghenſtaende, is't dat den

eeſt komt t'ontbreken, al-hoe-wel

t de ſinnen, ende 't verſtant daer

uyt eenighen ſmaeck, ende ver

maeck komen tºontfanghen, den

Wille ſal daer uyt ſeer weynighen

ſmaeck,ende geen voetſel,ofte ſever

komen te trekken 3 ghemerekt hy

## ſoo ſlap, ende lauw

lijft, om te wercken, ghelijck hy

te voren was, al-hoe-wel datter

wondere dinghen op eene wonder

lijcke maniere gheſeytgeweeſt zijn:

want ſy en dienen nievers anders

toe, tenzy om de ooren te kerelen,

ghelijckeen ſoetgheſangh,ofte een

wel luydende gheklanck; maer den

geeſt [ghelijckick gheſeyt hebbe ]

en gaet niet buyten ſijne paelen,ghe

lijckte voren, ghemerckt de ſtem

me de cracht niet en heeft, om den

dooden te verwecken, ende uyt fijn

graf te trecken,

Want wat ſal'et my geven een

melodieusmuſieck te hooren, veel

beter
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beter als d'ander, als het my niet rinthien , ſegghende : Ende als ick v. Cor.

meerder en verweckt, oft beweeght tot u-lieden quamp broeders, ſoe ten 2. 1. vr.

om te wercken, als d'ander ? Want iek ghekomen, niet in# van 4.

al-hoe-wel, dat men wondere din

ghen heeft hooren predicken, ſy

worden datelijck vergeten,om dies

wille datſe den Wille niet ontſteké

en hebben. Want behalven dat de

aenghekleventheyt, de welcke den

ſin heeft aendéſmaeck,ofte vreught

van ſulcke leeringhe , uyt haer ſel

-venſeer kleyne vruchté by-brenght,

ſoo belet ſy oock dat men niet en

gaet tot den geeſt, ende men blyft

alleenelijck maer met de achtinghe

vande maniere , ende toe vallen ,

waer mede die leeringhe 1suyt ghez

ſproken gheweeſt, pryſende inden

redicant ſulcke, oft ſulcke dinghé,

ende hem hieroun meer volgende,

alsom de beterniſſe van ons leven,

de welcke men daer uyt ſoude kon

nen trecken. Den H. Paulus geeft

ons deſe leeringhe ſeer wel te ver

ſtaen, ſchryvende tot die van Co

ſprake, ofte wysheydt, verkondigende

u-lieden de ghetuygheniſſe Chriſti, ende

myne ſprake, endemyne predicatie en

is niet gheweeſt in beweghelijcke voor

den der menſchelijcke wysheydt, maer

in't vertoomen der geefts , ende der

cracht. Ten is nochtans de meynin

ghe niet van den Apoſtel, nockoock

de mijne, hier den ſchoonen ſtyl,

ende de wel-ſprekende maniere van

te ſegghen te veroordeelen, ofte te

verfoeyen : want ter contrarie, dat

helpt veel aen eenen Predicant, ge

lijckerwijs oock in alle andere ſa

ken, ghennerckt dat eenen goeden

ſtyl, ende eene bequame maniere

van ſegghen, oock vervallen ſaken

verheft, ende herſtelt, ghelijcker

wijs eene quade maniere van hande

len,ende van ſpreken, ſaken die wel

gheſtelt zijn, comt om-te-keeren,

ende te niet te doen.

Eynde vanden. Derden Boeck vanden Op-ganck

-
des Berghs Carmeli.

-

- - - -
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DoNCKEREN
NACHT D ER ZIELE,

Met de Uyt-legghinghe der

GHESANGHEN,

De welcke in-houdenden wegh vande volmaeckte

vereeninghe der Liefde met Godt, hoedanighe

men in dit leven kan bekomen.

Daer-en-boven worden hier oock uyt-gheleyt de won

derlijcke Eyghendommen der Ziele, die de ſelve

bekomen heeft.

Ghemaeckt door den Salighen Vader

JOANNES VANDEN CRUYCE,

- Eerſten Ongheſchoenden Carmeliet der herſtelde

Order van d'Alder-heylighſte Maghet MARIA

des Berghs Carmeli, ende mede-hulper vande Hey

lighe M. THE R E S I A van JES U S , Fonda

terſſe vande ſelve herſtellinghe.

#$%#

- T E GHEN DT,

By MICHIEL MAEs, Ghezworen Stadt-drucker.

in
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VO #Sºſa Syſ#%#@#@#ſg: n

#

IN-HOUDT D Es BoE CKx.

ESE Erſt voor al worden hier in't beginſel van

##
EWI PYº N

# deſen Boeck alle de Verſkens van't Ghe

# ſangh gheſtelt, de welcke moeten uyt

#gheleyt worden , daer naer ſullen ſy in't

beſonder verclaert worden, ſtellende ieder Verſken

voor fijne uyt-legghinghe. In de twee eerſte worden

duyt-werckinghen verclaert vande twee geeſtelijcke

ſuyveringhen , te weten van't ſinnelijck , ende 't gee

ſtelijck deel des menſche. Inde ſes andere worden

verclaert verſcheyde, ende wonderlijcke uyt-werckin

ghen vande geeſtelijcke verlichtinghe, ende vereenin

ghe der liefde met Godt. -

###)6&#Sºfſgſgſgig (ggº's)@#$@#$@#S)

##

CAN



van strategie te wissele atº

CANCIO NES. GHESANGHEN.

Op de Wyſed Trompet Marin.
t

I.

N una noche eſcura,

Conanſias en amores inflamada,

O dichoſa ventura. »

- Sali, ſin ſer notada,

Eſtando ya mi caſa ſoſegada.

I I.

A eſcuras y ſegura,

Por la ſecreta eſcala disfraçada,

O dichoſa ventura. »

Aeſcuras y encelada,

Eſtandoya mi caſa ſoſegada,

III,

En la noche dichoſa, -

En ſecreto que nayde me veja,

Niyo mirava coſa »

Sinotra luz y guia, -

Sino la que en ef coraçon ardia.

IV.

Aqueſta me guiava, -

Mas# ## luz del medio dia.

Adonde me eſperava.

Quien yo bien me ſabia » .

En parte donde nayde parecia.

V.

O noche que guiaſte,

O noche amable mas que la alborada,

O noche que juntaſte, *-

Amado con amada,

Amada en el amado transformada.

f -

Can de Zee zijn ſonder baren.

N't duyſter, en by doneker Nachb

Ben ick met ancxſt in liefd' ontſteken,

## groot gheluck en onverwacht ! ] . '

til ## mijn eyghen huys gheſtreken,

onbemerektg'Hee ingh ick met lu

##### ſt,

II

In't doncker, maar heruſt en vry ,

In vremde kleederen ghedoken,

Ben ick , verlicht met liefd', en bly

Lancx# verborghen##
O groot gheluck ſick gingh met lu

## in't### 173 #ſt:

I II

In't groot gheluck van deſen Nacht,

Sonder dat ickgheſien coſt aveſen,

Noch oock ſelf ſien met al mijn crache

Eenigh dinck van gheſchapen weſen,

'k. En had licht noch gheleyd’ghemack,

Dan 'tghene dat mijn hert ontſtack,

IV.

Dit ſelfſte licht gheleyde my,

Veel# dan# ſtraelen,

Daer my verwachte cloeck en vry,

Die my bekent was ſonder faelen ,

Stil op een ſyd heel onbewoont,

Daer niemandt ons en wiert vertoont,

V.

O Nacht die my wel hebt gheleyt !

O Nacht lieflijcker als d'Aurore !

O Nacht die op den ſelven tydt

Hebt twee gheliefkens uytverkere

Vereenicht# 't minſt belet,

En d'een in d'ander overſet.

N n 2 Eil
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G HEs ANGH.
- VI.

En mi pecho## d

Quet entero para el ſolo 1e guardava&# ## D

Yyo le regalava,

Y elventalle de cedrios ayre dava.

VLI.

El ayre del al mena,

'Quando yo ſus cavellos eſparcia,

Conſumano ſerena,

En mi cuello heria , ,

Y. todos mis ſentidos ſuſpendia

VIII.

Quedemey oluideme,

El roſtro recline ſobre el amado,

Ceſo todo, y dexeme,

Dexando mi cuydado,

Entre las agucenas olvidado,

VI.

Op mijn ſeer ſchoon ghebloemde borſt,
Die##### alleene, ſt,

Bleef hy in ſlaep door liefden dorſt,

Ick toefden hem boven 't ghemeene,

Den wayer van'tc##

Verkoelden hem, maer wel ghetoomt.

V II.

De locht des koelen dagheraet,

Als hy Jijn haar nu wyt uyt ſpreyden,

Sloech m'in den hals tot mijnder baet

Met haer claer handt ſonder verbeyden,

En alle mijnder ſinnen crasht

Ded' ſy op-houden door haer macht.

VIII.

Icb bleef daer en vergat my vry, :

En ruſte d'aenſicht op mijn liefſte,

't Htel al op, ick verſaeckte my,

En liet mijn ſorgh in 't alderdiepſte ,

Der witte lelien g'heel verſmacht,

Vergeten, en oock wel veracht.

E

6.

VER:
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V E R C LA R IN GH E

Van het voorworp des Gheſangh.

#Erdat wy beginnen de uytlegginghe van't

### Gheſangh, moet men weten, dat de ziele

# hier ſpreeckt als nu ghekomen zijnde tot

* de volmaecktheyt, te weten, tot de ver

eeninghe der liefde met Godt, ghegaen hebbende

door de pramelijcke ſwaricheden ende uytterſten

aerbeydt, middelende de geeſtelijcke oefeninghe

vanden enghen wegh des eeuwich levens, vanden

welcken onſen Salighmaker ſpreeckt in't Evangelie,

door den welcken de zieleghemeynelijck gaet, om

te komen tot defe verheve en Goddelijcke verſa

minghe met Godt : Hoe enghe is de poorte, ende

hoe nauw is den wegh die ten leven leyt, ende luttel

zijnder die dien vinden. Door dien hy dan ſoo en

ghe is, ende ſoo luttel zijn, die dien in-gaen [gelijck
A oock den Heere ſelver ſeght] houdt de ziele voor

\ een groot gheluck,dat ſy door dienghekomen is tot
N de voorſeyde volmaecktheyt der liefde, ghelijck ſy't .

oock ſinght in't eerſte Versken, noemende deſen

nauwë weghſeereygentlijck Den Donckeren Nacht,

ſoo het daer naer oock breeder verclaert wort inde

regelkens van't ſelve Versken. De ziele dan verblyt

zijnde dat-ſe deſen enghë wegh voor-by is,door den

welcken haer ſoo veelgoets gekomen is,ſeght aldus:
- - - N n 3 1 -- - EER"

Matth,

7. I4

-
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E ER ST EN B O E C K

Waer in ghehandelt wort vanden Nacht

- der Sinnen.

T D EERSTE GHESANGH.

En una noche eſcura, In't duyſter en by doncker Nache.

Conanſias en amores inflamada, Ben ick met ancxſt in liefd' ontſteken,

O dichoſa ventura, (O#gheluck en onverwacht!)

Sali, ſin ſer notada, Stil uyt mijn eyghen huysgheſtreken

Eſtandoyamicaſa ſoſegada. # onbemerckt## ick met inſt D

ijn huysken blyvendegheruſt.

Uytelegginghe des Gheſangh.

N dit eerſte Gheſangh verhaelt de zieleden middel , ende

maniere, die ſyghebruyckt heeft in't uyt-gaen naer de af

fectie, ſoo van haer ſelven, als van alle gheſchape dinghen,

ſtervende aen alle die voornoemde dinghen, ende aen haer

S eyghen ſelven, door eene oprechte verloocheninghe, om

s- een ſoet , ende wel-ſmakelijck leven in Godt te moghen

ghenieten. Ende ſy ſeght dat deſen uyt-ganck van haer ſelven, ende van

alle dinghen gheſchiet is By Doncker Nacht, door den welckenſy hier ver

ſtaet de ſuyverende Beſchouwinghe, ofte Contemplatie [gelijck wy hier

naer ſullé ſeggen J de welcke inde ziele veroorſaeckt eene verloocheninge

van haer eyghen ſelven, ende van alle andere dingen. Voorders ſooſeght

ſy hier, dat ſy deſen uyt-ganck niet en heeft konnen doen, tenzy door de

cracht, en de viericheyt, die haer de liefde van haren Bruydegom inde

voorſeyde beſchouwinghe hadde ghegeven. Waer in ſy't groot gheluck

verheft, het welck ſy ghehadt heeft, van te gaen tot Godt door deſen

Nacht, ende dat met eenenſoo grooten voorſpoet, dat niet eenen vande

dryvyanden (te weten, de werelt, den duyvel, ende het vleeſch) die

nochtans deſen wegh altydt ſoecken te beletten, het ſelven geenſints en

hebben konnen doen, ter oorſaken dat den voorſeyden Nacht der ſuyve

rende Beſchouwinghe, alle paſſien, ende ghenegentheden, aengaende ha

re wederºſtrydende beroerten, in'thuys haerder ſinnelijckheyt, dede ſla,

7 pen, ende verſterven. HET



vanden Donckeren Nacht der Sinnen.

HET I. CAPITTE L.

Waer in voor-gheifelt wordt het eerſte Versken, ende men hegint

te handelen van donvolmaecktheden der beginnende zielen. -

In't duyſter en bydoncker Nacht.

Ezielen beginnen te gaen in

deſen Donckeren Nacht , als,

Godt die comt te trecken uyt den

ſtaet der beginnende (van die , te

weten, de welcke inden geeſtelijc

ken wegh de meditatie ghebruyc

ken) ende die begint te ſtellen indé

wegh derghener, die voort-ganck

doen, den welcken nu is den wegh

der Beſchouwers, ofte der Contem

plativen, op dat ſy hier door gaen

de, ſouden# gheraken tot

den ſtaet der Volmaeckten, te we

ten, vande opperſte vereeninge der

ziele met Godt. Hierom, om beter

te moghen verſtaen, wat dit voor

eenen Nacht is, daer de ziele door

aet, ende om wat reden dat Godt

aer daer in ſtelt, ſal van noode we

ſen hier eerſt voor al te handelé van

eenighe eyghendommen der begin

nende , op dat-ſe ſouden moghen

verſtaen de kranckheyt vandé ſtaet,

daer ſy hun in oefenen, ende oock

op dat-ſe ſouden moedt ſcheppen,

ende wenſchen, dat Godt hun in

dien Nacht ſtelle, inden welcken de

zielen haer verſtercken in deughdë,

ende beveſticht worden om de on

weerdeerlijcke welluſten der liefde

Godts te ontfanghen. Ende al-hoe

wel dat wy in deſe verhandelinghe

eenighen tijdt ſullen moeten ſteken,

ten ſal nochtans niet meer weſen,

als't van noode is om datelijck van

deſen Donckeren Nacht te handelen.

- r '

- - - - - - 29- ---'1 - - - - - - - - - - - .

Men moet dan weten , dat naer

demael de ziele haer zeenetnael ſtelt,

ende begeeft tot den dienſt van

Godt, hy die ghemeynelijck onder

houdt, ende opvoedt inden geeſt,

ende lieffelijck op-koeſtert , gelijck

een lieve moeder haer teer kindt,het

welck ſy verwermt in haren ſchoot,

op-voedt met het ſoet melck haer

der borſten, ende met eenighe an

dere liefelijcke, ende leckere ſpy

ſen , draghende het ſelve ghedurich

op hare ermen, ſtreelende het ſelvé

op verſcheyde manieren. Maer naet

de maete dat'et kint begint te groy

en, ontreckt ſy aen het ſelve oock

alle ſoeticheyt, deckende ende ver

borghende hare borſten, ofte be

ſtrijckende die met iet dat bitter is:

daer-en-boven ſoo ſtelt ſy'et van haa

reermen, leert het alleen op fijne

voetjensſtaen, ende gaen, op dat'er,

alle kinderachticheden vergetéheb

bende, allenskens ſich tot grovere,

ende vaſtere ſpyſen ſoude#
Het ſelven doet oock die lieffelijcke

moeder, de gratie Godts, ſoo haeſt

als ſy de ziele her-baert door eenen

nieuwen iever van Godt te dienen :

want hy laet haer ſmaken een ſoet

ende geeſtelijck melck in alle God

delijcke ſaken , ende vinden eene

groote ſoeticheyt in alle hare oefe

ninghen, ſonder eenighen aerbeyt

daer toe te doen van haren 'twegë,

door-dien dat Godthaer hier is ver"

- - , leenende j
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Ieenende de borſte van ſijne teere

liefde, ghelijckaen een jonck kint.

Waer door gheſchiet'et dat ſy haer

behaeght van in een#
ghebedt te blyven , ende daer mede

heheele nachten over te brenghen,

# welluſten zijn penitentien te

doen, ſy vernoeghen haer in't va

ſten, ende alle haren trooſt is, de

H H. Sacramenten te ghenieten ,

ende van Goddelijcke ſaken te

ſpreken.

In welcke ſaken al hoe-wel de

geeſtelijcke perſoonen van haren't

weghen met groote cracht, ende

ſterckmoedicheyt mede helpen, en

de die ghebruycken , en handelen

met groote ſorghvuldicheyt , ende

neerſticheyt, nochtans geeſtelijcker

wyſe geſproken, draghen ſy hun ſel

vé ge meynelijck hier in ſeer ſlappe

lijck,ende onvolmaecktelijck: want

hemerckt dat ſy tot ſoodanige ſa

## , ende geeſtelijcke oefeninghen

verweckt worden door den trooſt,

ende ſoeticheyt, die ſy daer in vin

# , ende# dat ſy oock

2nde deughden niet gheſtercktsende

ghegrondtveſticht en zijn door de

oefeninghe van grooteſtrydinghen,

ſoo zijn ſe in hare geeſtelijcke werc

ken aen veel ghebreken » ende on

volmaecktheden onderworpen ?

want een jeghelijck werckt naer de

hebbelijckheyt der volmaecktheyt,

die hy heeft, endeghemerckt ſy de

# noch niet ghehadt en

ebben, om ſooſterckeghewoonte

der deughden te bekomen,ſoo moe

ten ſy noodtſakelijck ſlappelijck

wercken , ghelijck de kinders. En

de om ditc#jck te betoonen, en

de hoe ſlappelijck dat debeginnende

perſoonen wandelê inden wegh der

deughden, namentlijck in die ſa

ken, de welcke ſy lichtelijck oefſe

nen , zijnde door die voorſeyde

ſmakelijckheyt aen-ghelockt ; ſoo

ſullen wy dit verclaren door de ſe

ven hooft-ſonden, voorts-brengen

deſommighe van d'ontallijcke on

volmaecktheden , de welcke ſy in

overvloedicheyt bedryven in elck

een van die hooft-ſonden, waer uyt

men claerlijck ſal ſien, hoe kinder

lijck dat ſy te werck gaé. Voorders

ſal men oock ſien, hoe veel goede

ren den Donckeren Nacht met hem

is by-brengende, waer van wy ter

ſtont ſullen handelen , ghemerckt

hy de ziele reynicht, ende gheheel

ſuyvert van alle die onvolmaeckt

heden. -

HET II. CAP IT TE L.

Waerin ghehandelt wort van ſommighe geeſtelijcke onvolmaeckt

heden, inde materie van hooverdye, inde welcke ettelijcke be

ginnende perſoonen komen te vallen.

Hemerckt dat de beginnende

perſoonen haer ſelven in gee

ſtelijcke ſaken » ende Godtvruchti

ghe oefenen ſooieverich , ende

neerſtich ghevoelen ( al-hoe-wel

dat'et waerachtich is, dat alle Gods

delijcke, ende heylighe ſaken uyt

haer ſelven tot oodtmoedicheydt

- - - - ſtrecken
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dan ſy alleen, ende alſoo ghebeurtſtrecken') ſoo is't nochtans dat uyt

ſoodanighen voorſpoedt, ter oorſa

ken van haerlieden onvolmaeckt

heydt, dickwils in haer een ſeker

ſpruytjen van eene bedeckte hoo

verdye comt te groeyen, waer uyt

voorts-comt, dat-ſe eene ſekere vol

doeninghe , ende behaghen hebben

ſoo in haer ſelven, als oock in hare

wercken. Hier uyt ſoo ſpruyt in

haer oock eene ſekere ghenegent

heyt om van geeſtelijcke ſaken te

ſpreken inde teghenwoordicheydt

van andere perſoonen, ende oock

dickwils meer om die t'onderwyſé,

als om ſelver te leeren, ende onder

richt te worden, in haer ſelven an

dere verachtende, ende veroordee

lende, de welcke ſy mercken niet

gheneghen , ende toe-ghedaen te

zijn, tot alſulcke maniere van de

votie, die ſy wel ſouden begeeren ,

jae ſomwylen gevé ſy dat oöckuyt

, wendelijck##met woorden,

zijnde hier in ghelijckaenden Pha

riſé, den welcken Godt danckende,

ſich over de wercken, die hy dede,

beroemden, ende den Publicaen

verachten. -

Denduyvel vermeerdert dickwils

denyver, ende begeerte in ſooda

nighe menſchen om ſulcke, ende
dierghelijcke wercken te doen, op

dat hare hooverdye, ende verme

tentheydt door deſen middel meer

der ſoude toe-nemen, ende ver

meerderen, wel wetende, dat alle

deſe weteken, ende deughden, die

ſy oefenen, aen haer niet alleene

# profytich en zijn, maer in te

ghendeel in ſonden , ende onvol

mighe van die komen ſoo verre,

dat ſy wel wenſchten datter nie

#nandt anders deughtſaem en ware

het dat ſy met ghelegentheydt ſoo

wel met woorden, als met wercken

van andere qualijck ſpreken, ende

hunne eere verminderen , ſiende

een ſtroe tjen in een anders ooghe,

ſonder te ghevoelen den balck, den

welcken ſy in haer eyghen ooghen

draghen , konnende qualijck een

vlieghskë van een ander door-ſwel

ghen, ende haren kemel ſeer lich

telijck door-ſlickende.

'tGhebeurt oock dickwils, datſoo

wanneer hare geeſtelijcke Beſtier

ders [ghelijckerwys zijn de Eicht

vaders en de Overſten ] haren geeſt,

ende maniere van doen niet toe-en

ſtemmen, noch voor goet en houdé

ſ# ſy hadden geerne dat men

aer ſoude pryſen, ende hare werca

ken grootelijcx achten ) ſoo komen

ſy die te veroordeelen, ende laten

haer voorſtaen, dat-ſe haerlieden

eeſt niet en kennen, noch en ver

aen, jaeſelver niet geeſtelijck en

zijn » om dieſwille dat-ſe haerliedé

## voor goet niet en willen hou

en, noch haer hier in iet toe-ge

ven. Hier uyt volght dat ſy terſtont

een ander ſoecken, die met haeren

eeſt wel over een comt, aen wie

oock hun herte openen : want ſy

ſ# met alſulcke

pe oonen van hunnen geeſt te han

delen, de welcke ſy wel weten,dat

ſe haerlieden ſaken ſullen pryſen,en

de groot achten. Sy vlieden, ende

ſchouwen die, als de doodt ſelver,

de welcke haer beriſpen, ende uyt

haer mis-verſtandt ſoecken te trec

ken , op dat ſy haer op den rechten,

maecktheden verkeeren; jae ſom ende waerachtighen wegh ſouden

moghen ſtellen, jae ſy komen die

ondertuſſchen oock te haeten. Uyt

de vermetentheyt, die ſy van hun
O o - ſelven

» ---- --
----*

MatthN
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ſelven hebben, nemen ſy ghemey

nelijck voor hun veel dinghen te

doen , maer ſy volbrenghen ſeer

luttel. Sy wenſchen oock onder

tuſſchen dat haren geeſt, ende devo

tie aen een ander kenbaer worde »

ende tot dieneynde geven ſy eenige

uytwendighe teeckenen, te weten,

eenighe beweginghen , verſuchtins

ghen , ende andere dierghelijcke

ceremonien; ende ſy hebben oock

ſomwylen eenighe opghetogenthe

den, meer in't openbaer als in't hey

melijck,de welcke den duyvel oock

vervcordert : voorders nemen ſy

hun behaghen, dat'et van een ander

gheweten wort, het ghene ſy ſoo

grootelijckx achten. Veel zijnder

van die , de welcke de goede gratie

van hare Bicht-vaders trachten te

winnen, ende alſoo voordeel te heb

ben, waer uyt ontallijcke benydin

# , ende ongheruſtheden voorts

InCn,

Sy zijn beſchaemt, ende en der

venbare ſonden niet opentlijck, en

de naecktelijck uyt legghen, op dat

ſy van hare Bicht-vaders niet min

# en ſouden geacht worden, ende

ſy verſchoonen-ſe ſoo veel als ſy

konnen, op dateſeſoo groot niet en

ſoude ſchynen te weſen; het welck

meer is ſy ſelven t'ontſchuldighen,

als te beſchuldighen. Somtytsſoec

ken ſy een en anderen Bicht-vader,

om aen dien alle hare ſonden te

Biechten, op dat den anderen niet

-enſoude peyſen dat-ſe ondeughde

lijck, ende onvolmaeckt zijn, maer

gheheel deughdelijck , ende alſop

nemen ſy haerbehaghen in't goet te

ſegghen, ende dat ondertuſſchen

met ſulcke woorden, ende omhan

ſelkens, dat et meer ſchijnt te we

» --- - 2

ten minſten met begeerte, dat hare

wercken goet ſouden ſchyné te zijn,

al-hoe wel dat er eene grooter oot

moedicheyt ſoude zijn (ghelijck wy

hier naer ſullen ſegghen) die te ver

minderen, ende niet te ſegghen,

waer door noch Bicht-vader, noch

iemandt anders, die ſoude moghen

groot achten. Daer zijnder ſommi

ghe van deſe perſoonen , die hare

ſonden niet veel en achten, ende

ondertuſſchen bedroeven ſy hun

grootelijckx, ſiende dat-ſe inde ſel

ve vallen, latende hun voorſtaen

dat-ſe nu alreedts heylich behoorde

te weſen; waerom worden ſy oock

teghen hun eygen ſelven grammoe

dich, ende onverduldelijck ontſtelt,

het welck voorwaer oock eene an

dere groote onvolmaecktheydt is.

Sy bidden Godt oock dickwils met

eenen# ancxt, verſoeckende

dat hy haer ſoude ghelieven te ver

loſſen van hare ghebreken, ende

ſonden, het welck ſy meer doen om

vande moeyelijckheyt ontſlagen te

zijn, die daer uyt voorts-comt » als

wel ten opſicht van Godt alleen,niet

peyſende,dat, waer het ſaké hy haer

daer van verloſte, ſy miſſchien hoo

veerdigher ſouden worden. Sy en

# niet geerne een ander, maer

oecken wel van een ander ghepre

ſen te zijn, jaeſoecken ondertuſſche

de ghélegentheyt om van een ander

# te worden , waer in ſy

de dwaſe Maeghden ghelijck zijn,

de welcke ſiende dat hare lampen

uyt-ghegaen waren, ſochten op een

ander olie. * * -

Eenighe van die vallen in fooda

nighe onvolmaecktheden ſeer ſwa

relijck, waer door ſy haer ſelven in

# miſerien , ende boosheden

omen te worpen, maer andere en
vallen

Matth,
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vallen ſoo ellendelijck niet, den ee

nen meer, ende den anderen min 5

daer zijnder eenighe, die maer al

leenlijck hare eerſte beroerten, ofte

een weynich meer, en ghevoelen,

ende daer en wordt nauwelijckx ee

nen van diebeginnende ghevonden,

den welcken , ghedurende deſen

yver,in eenighe van die quaden niet

en comt te vallen.

Maer de ghene, die in deſëſtaets

met volmaecktheyt wandelen, die

gaen voorwaer met een en anderen

geeſt, ende met eene andere manie

re van doen voorts : want ſy ver

voorderen hun ſeer in d'ootmoedic

heydt, noch ſy en mis-achten niet

alleen hun eyghen wercken, maer

hebbëoock eene ſeer kleyne vol

oeninghe van haerſelven, achten

de alle d'andere veel beter te zijn,

als ſy ſelver zijn, overſulcx#
ſy die ghenneynelijck eene heylighe

benydinghe,wenſchende Godt met

ſoo groote begeerten te dienen,ghe

lijck ſy doen. Want hoe ſyyveriger

zijn , ende hoe ſy meerder goede

wercken doen, ende daer in ſmaeck

vinden [ midtsſy in d'oodtmoedic

heyt wandelen] hoe ſy oock meer

der komen te kennen, hoe veel dat

ſy Godt ſchuldich zijn , ende hoe

weynich dat'etal is, het ghene ſy

voor hem doen is# hoe

meerdere wercken dat ſy doen, hoe

mindere ghevoelinghe dat ſy in haer

ſelven ghevoelen.# ſy ſouden

voor hem uyt liefde geerneſoo veel,

ende ſoo groote diughen doen, dat

al het ghene ſy doen, aen haer niet

met allen ſchynt te weſen, welcke

cheyt der liefde haer op

kortentydt ſpo verweckt ende be

kommert, dat ſy noeyt gaede en

ſlaen, wat andere perſoonen doen,

ende is't by-aldiê dat ſy iet bemerc

ken, ſoo en gheſchiet'et anders niet,

dan [ghelijck wy gheſeyt hebben !

meynende, ende gheloovende dat

alle andere perſoonen beter zijn, als

fyſelver. Hier uyt volght, dat ghe

lijckerwys ſy eene kleyn-achtinghe

hebben van hun eyghen ſeiveE, ſpo
wenſchen ſy oock van een ander

kleyngheacht, ende hare wercken

vermindert , ende mis-preſen te

worden. Jae dat meer is, dat al

hoe-wel iemandt hare wercken wil

den pryſen, ende groot achten,ſoo

en konnen ſy't niet ghelooven,ende

het dunckt hun eene vrende ſake te

weſen, ende# reden,

als wanneer ſy iet goedts van hun

hooren ſegghen.

Soodanighe menſchen ſoecken ,

ende wenſchen met eenen grooten

vrede desgeeſts, ende oodtmoedic

heyt, van een ieder , wie dat het

oockſoude moghen weſen, onder

richt te zijn, ende te leeren , het

# hun inden geeſt kan vervoors

eren; waer in ſy grootelijckx ver

ſchillen vandeghene, daer wy hier

voren van gheſproken hebben: want

die ſouden een ieder wel willen lee

ren, ende onderwyſen, ende ſoo

wanneer ſy bemercken dat haer ies

mandt wilt onderrichten, ſoo nemë

ſy hun datelijck het woordt af, ghe

lijck oft ſy nu alreedts wel wiſten,

het ghene eenanderhun wilde lee

ren. Maer de ghene daer wy tegen

woordich van ſpreken , die ſullen

hun wel wachten van een ander te

leeren ; Jae in teghendeelſy zijn al

tydt bereyt, ende veerdich om ee

nen anderen wegh in te gaen, is 't

dat'et hun bevolen wort dien wegh

te laten, den weleken. Hy houden ?

want ſy laten hun voorſtaen, dat ſy

o 2 noeyt
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noeyt wel en dóen, waer in dat het

oock ſoude moghen weſen. Sy ver

heughen hun grootelijckx , alswan

neer ſy iemandt anders hooren pry

ſen, ende ſy bedroeven hun alleen,

om dat ſy Godt ſoo wel niet en die

men , als de ghene , die ghepreſen

worden. Sy en zijn geen ſints ghe

neghen om haer eyghen dinghen te

verkondighen: want ſy maken daer

ſoo luttel werckx van » dat ſy oock

ſelver beſchaemt zijn, van die aen

haren geeſtelijcken Leydts-man te

kennen te geven, houdende die van

ſoo kleynder weerden » dat ſe geen

ſints en verdienen# heſproken

te worden, maer ſy hebben liever,

dat men hare ſonden ende ghebreké

te voorſchijn brenght, oft wel dat

men van hare ſaken ſoo ſprack, al

oft dat-ſe niet deughdelijck en wa

ren; ende alſoo handelen ſy liever

wanden ſtaet haerder zielen met de

ghene, die minder werckx van ha

rengeeſt maken , het welck voor

waer eyghen is aen eenen oprechté,

eenvoudighen, ende ſuyveren geeſt,

ende ſeer aenghenaem aen Godt.

Want ghemerckt den wyſen geeſt

Godtsin deſe oodtmoedighe zielen

woont, ſoo verweckt hy haer date

lijckom hare ſchatten inwendich te

HET II I. CAP IT TE L.

verborghen, ende al dat quaet is ,

uyt-te-roeyen: want Godt verleent

aende oodtmoedighedeſe gratie,

ende oock alle andere deughden te

ſamen, de welcke hy aende hoo

veerdighe weygert. -

Deſe perſoonenſouden oock gera

ne hun bloedt ſtorten voor de ghene

die Godt dienen, ende voor ſoo veel

als't in hare macht is,ſouden-fe hel

pen op dat Godt van hun ſoude ghe

dient worden. Ende als ſy in eenige

onvolmaecktheden komen te val

len, ſoo verdraghen ſy dat met oot

moedicheyt, met eene ſekere teer

heydt des herten, ende met eene

minnelijcke vreeſeGodts,ſteunende

op ſijne goetheyt. Maerick meyne

datter ſeer luttel zielen ghevonden

worden, die in hare beginſelen op

deſe volmaeckte maniere wandelen,

# gheſeyt is, ende wy ſou

en ons wel voldaen houden, waert

ſaken dat ſy niet en quamen te vallé

inde ghebreken,ende onvolmaeckt

heden, die hier aen contrarie zijn.

Ende hierom is't (ghelijck wy daer

naer ſullen ſegghen) dat Godt die

inden DonckerenNacht ſtelt, de welc

ke hy van alle deſe onvolmaeckthe

den wilt ſuyveren. -

Waer in ghehandelt wort vande onvolmaecktheden, inde welcke

ſommighe beginnende zielenghewoon zijn te vallen, nopende

- de tweede hooft-ſonde, welke is de geeſtelijcke giericheyt.

V Eel van deſe beginnende zielé

zijn oock dickwils beſmet met

Senegroote geeſtelijcke giericheyt:

* -

want men ſal-ſe nauwelijckx tevre

den ſien met den geeſt, die ſy van

Godt ontfanghen hebben, overſulck

worden
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worden ſy mis-moedich, ende klas

hen grootelijcx, om dieſwille dat

y in geeſtelijcke ſaken dien trooſt

, niet en vinden, den weleken ſy wel

ſouden willen hebben. Veel zijnder

onder die , de welcke nimmermeer

verſaeyt en zijn in goeden raedt,en

de geeſtelijcke onderwyſinghen te

aenhooren : ſy hebben, ende door

leſen veel boecken, die van ſoodani

ghe ſaken handelen, en de hier in

verquiſten ſy meer tydts, als in wel

te wercken, ende hier-en-tuſſchen

laten ſy achter de verſtervinghe,en

de volmaecktheyt van d'inwendige

aermoede des geeſts , daer ſy toe

verbonden zijn. Daer-en-boven

overladen ſy hun ſelven met beelde

kens, ende Cruyskens, die ſeer be

vallijck zijn, ende koſtelijck ver

ciert, ende nu laten ſy d'eene, ende

nemen andere, nu manghelen,ende

terſtondt hermangelê ſy wederom ,

nu begeeren ſy die op eene maniere,

nu op een andere , zijnde meerder

toe-ghedaen tot d'een, als wel tot

d'andere, door-dien ſy koſtelijcker,

ende konſtelijcker zijn. Ghy ſult'er

noch andere ſien behanghen , ende

beladen met AG NU S DE I, Re

liquien , Medaillien , ende Pater

noſters, gelijck de kleyne kinderen

met hare poppen , ende beuſelen ;

waer in ick den eygendom, des her

ten, ende d'aenklevinghe veroor

deele, door de welcke ſy aen die

maniere, menichte, ende beval

lijckheyt der ſelve dinghen gehecht

zijn, door-dien dat'et teghen d'ar

moede des geeſts is , den welcken

maer en let op de ſubſtantie vande

oprechte devotie, ende die dinghen

maer en ghebruyckt, de welcke ge- bel

noeghſaem zijn, om die te verwec

ken, vluchtende, ende ſich ontwer

rende van alle die menichvuldiche

den, ende nieus giericheden; ghe

merckt dat de waerachtighe, ende

oprechte devotie uyt den grondt des

herten moet voorts-komen, ende

vervolghens ſijn opſicht moet ſtellé

op de waerheyt, ende ſubſtantie van

't ghene die geeſtelijcke dinghen

uyt-drucken,ende verbeelden: want

alle de reſte en is maer eene aenkle

- vinghe, ende eyghendom der on

volmaecktheyt,welcke begeerlijck

heyt moet noodtſakelijck verſtorvë

zijn, eer men tot den ſtaet der vol

maecktheyt kan gheraken.

Ick hebbe een ſeker perſoon ghe

kent, die meer als thien jaren lanck

een Cruysken ghebruyckt heeft,het

welck ſeer plomp ghemaeckt was

van een ghewydt# » te

- ſamen ghevoeght met eeneomghe

kromde ſpelle, het welck hy altydt

over hem ghedraghen hadde, totter

tydt toe dat ick'et hem af ghenomé

hebbe, ende het was eenen perſoon

van groot verſtandt,ende bequaem

heydt. Ick hebbe noch eenen ande

ren perſoon gheſien, die een Rode

ſen-hoetjen hadde , het welck

ghemaeckt was vande rugh-graten

van eenen viſch, welckers devotie

ſonder twyffel van geen minder

weerden voor Godt hierom en was,

door dien claerlijck blijckt dat ſoo

danighedinghen hun niet en ver

wecken tot devotie, door hare kon

ſte ofte koſtelijckheyt. Maer de ge

ne, die in deſe beginſelen den rech

ten wegh houden,ende hun welwe

ten te beſtieren, die en ſullen hare

affectie op dierghelijcke dinghen

niet ſtellen, noch hun daer mede

aden, noch oock meerder begee

ren te weten, als hun van noode is

om te wercken : waat ſy en hebbé

O o 3 geen
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geen ander opſicht, als hun ſelven
met Godt wel te ſtellen, ende hem

te behaghen, waer in ſy oock alle

hare voldoeninghe, ende vrede ſtel

len. Hierom geven ſy aen andere

ſeer mildelijck al'et ghene ſy hebbé,

ende hun vernoeghen is van alles be

rooft te blyven om de liefde Godts ,

ende om de liefde van hunnen nae

ſten, alles alſoo beſtierende door de

wetten van deſe deught. Alleen

lijck nemen ſy maer ooghmerck o

de waerachtighe volmaecktheydt

Ighelijckickgheſeyt hebbe] niet

anders wenſchende als Godt te be

Jhaghen , ende hun ſelven in alles te

mis-haghen. Maer de ziele en kan

haer van alle deſe onvolmaeckthe

den, ghelijck oock van alle andere,

niet volmaecktelijck ſuyveren,voor

dat-ſe Godt eerſt ſtelt in de lydelijc

ke ſuyveringhe van deſen Donckeren

Nacht, waer van wy terſtontiullen

handelen. Maer het is oorboorlijck

dat de ziele van haren 'tweghen alle

moghelijcke meerſticheyt voorwen

de om haer ſelven te ſuyveren, ende

te volmaecken, op dat-ſe alſoover

dienen magh van Godt gheſtelt te

worden in deſe Goddelijcke ſuyve

ringhe, alwaer ſygheſuyvert wor

de van al het ghene, daer ſy gheene

remedie toe en weet : want hoe

danichlijck dat ſy aerbeydt , ſoo en

ſal-ſe haer ſelven doorhare vernuft

heyt werckelijcker wyſe niet konnë

ſuyveren, op dat ſe daer door oock

in het minſte gheſtelt, endebereydt

ſoude konnen weſen tot de Godde

lijcke vereeninghe van eene vol

maeckte liefde met Godt, ten zy

dat hy'er de handt aen-ſteke, ende

haerſuyvere in dat vier, het welck

voor haer duyſter is,ende op de ma

niere, ghelijck wy ſullen ſegghen,

HET IV. CAP ITTE L.

Waer in ghehandelt wortvande andere onvolmaecktheden, eende

welke de beginnende zielen onderworpen zijn inde derde

hooft-ſonde, te weten inde onkuysheyt, geeſtelijcker wyſeghe

mg/mºtºro,

7.

V Eel van deſe beginnende per

- ſoonen hebben noch meer an

dere onvolmaecktheden, als die ,

de welcke wy in elcke hooft-ſonde

vooreſtellen, de welcke ick achter

late om niet te langh te weſë,voort

brengende maeralleenlijck devoor

naemſte, de welcke ghelijck den

oorſpronck, ende oorſake zijn van

alle d'andere. > > * *

, Voorſoo veel dan als aengaet de

*- t. *

ſonde van onkuyſcheyt [ick en ſpre
ke hier nu niet, wat dat'et is in die

ſonde te vallen, want mijn voorne

men en is alleenlijck maer hier te

handelen van d'onvolmaecktheden,

die door den Donckeren Nacht moe

ten gheſuyvert worden ] de begin

mende zielen zijn daer in aen veel

onvolmaecktheden onderworpen,

de welcke men de geeſtelijcke on

kuyſcheyt wel ſoude mogéroenten,
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yver, ende begeerte tot Godt, ende

aldus groeyende in't een, groeyt'er

oock in d'ander, want den geeſt

Godts heeft dit eyghen, dat hy het

goet vermeerdert met het goet, uyt

oorſake dat daer is eene ghelijcke

niſſe, ende eenvormicheyt , maer

als die liefde, ende affectie voorts

komt uyt de voorſeyde ſinnelijcke

ebreckelijckheyt,ſoo veroorſaekt

e oock contrarie uytwerckinghen :

want hoe d'eene liefde meerder

toe-nemt, hoe d'andere meerder

vermindert, door dien dat door't

## van deſe liefde men merc

elijck ſiet, dat de liefde Godts da

telijcx begint te verſlappen »ende te

verkouwen, ende dat men deſe al

lenskens begint te vergeten door de

ghedenckeniſſe van d'andere met

wroeginghe der conſcientie.

Ende ter contrarie, ſoo wanneer

de liefdeGodts inde ziele toe-nemt,

ſoo verflout d'andere, ende wordt

vergeten : want ghemerckt dat er

twee teghenſtrydighe liefden zijn »

ſoo en ſal d'eene d'andere niet al

leenlijck onderſteunen , maer die

d'overhandt heeft, ſal d'andere te

niet doen, ende alſoo verſterckt-ſe

haer ſelven , ghelijck de Philoſo

phenſegghen. Hierom heeft onſen

Salighmaker in't H. Evangelie ghe

ſeyt : Het ghene dat uyt het vleeſch

gheboren is, dat is vleeſch, ende het

ghene dat uyt den geeſt gheboren is, dat

is geeſt. Dat is te ſegghen : de lief

de, de welcke uyt de ſinnelijckheyt

voorts-komt , blyft inde ſinnelijck

heyt, ende de liefde, die uyt den

geeſt comt, blyft inden geeſt Godts,

ende doet dien vermeerderen. Siet

dit is'et verſchil, het welck gevon

den wort tuſlchen die twee liefden,

waer door dat men-ſe oock kan

onderkennen. Maer als de ziele

inden Donckeren Nacht ghegaen is,

ſoo ſtelt-ſe alle die liefden, ende afe

fectien inde rechte reden, want ſy

verſterckt, ende ſuyvert d'eene, te

weten die , de welcke naer Godt

gaet, maer d'andere, die verworpt

ſy, oft ſy doet-ſe te niet, oft wel ſy

verſterft-ſe, ende ſy doet-ſe in't be

ginſel van malkanderen verdwynen,

gelijck wy hier naer ſullen ſegghen

HET V. CAP ITTE L.

Waer in ghehandelt wort vande onvolmaecktheden, inde welcke

de beginnende zielen komen te vallen , nopende de ſonde van

Gramſchap.

Ye de ongheregelde begeer

lijckheyt,door de welcke veel

beginnende zielen ghedreven wor

den tot geeſtelijcke vertrooſtingen,

ſoo ſpruyt daer uyt, dat-ſe die ghe

meynelijck beſitten ondermengelt

met veel onvolmaecktheden van
- -

- 2

Gramſchap: want ſoo haeſt als haer

den ſmaeck, ende ſoeticheyt in gee

ſtelijcke ſaken comt t'ontbreken,

ſoo bevinden ſy haer ſelven nature

lijcker wyſe ſonder eenigen ſmaeck,

oft vermaeck, ehde uyt dit miſnoe

ghen comt , dat ſy ſwaermoedich

Pp Zijn
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zijn aen haer eyghen ſelven » ende

het ghene dat ſy doen, dat geſchiet

met eene ſekere onluſticheyt, waer

uyt volght dat ſy oock om de minſte
reden haer ſelven vergrammen, ſoo

dat ſy oockondertuſſchen onverdra

helijck zijn : ende ſulckx gebeurt

# dickwils, als ſy in haer Gebedt

eene ſeer ſmakelijckeghevoelijcke

inghekeertheyt ghenoten hebben;

ende ghemerckt dat deſe ſoete ſma

kelijckheyt comt te verdwynen,ſoo

# haer nature natuerlijcker wyſe

dor, ende onluſtich : ghelijcker

wys het ghemeynelijck gebeurt aen

een kint , het welck men vande

borſten treckt, waeraen dat'et lagh

en ſoogh met volle vreught, ende

ſmakelijckheyt. Is't by-aldien dat

men ſich hier in niet en laet over

winnen door die onſmakelijckheyt »

ſoo en iſler gheen ſchult in gelegen,

mael alleenlijck eene onvolmaeckt

heyt, die gheſuyvert moet worden

door de dorheyt, ende perſle van

den Donckeren Nacht.

Daer worden noch eenighe ande

re geeſtelijcke perſoonen gevonden,

die in een ander ſoorte van geeſte

lijcke gramſchap komen te vallen,

het wèlck als dan gheſchiet, als ſy

haer ſelven verſtooren, ende ont

ſtellen met eenen ſekeren ongheru

ſtenyver, over een anders ghebre

ken, op de ſelve lettende, ende ſy

hevoelen ondertuſſchen in haer

elven opſtaen eenighegheweldighe

driften om die met grammoedic

heyt te beriſpen , het welck, ſy on

dertuſſchen oock uyt-wercken, ma

kende haer ſelven alſoo ghelijck

Heeren , ende Meeſters vande

deught, het welck altemaelſtryt te

# de geeſtelijcke ſaechtmoedica

eyt.

Daer zijnder oock andere , de

welcke , als ſy hun ſelven onvol

maeckt ſien , hun ſtooren teghen

hun eyghenſelven met eene ſekere

onverduldicheyt, die niet ootmoe

dich en is, waer in fy ſooonverdul

dich zijn, dat ſy op eenen dagh wel

ſouden willen heyligh zijn. Veel

van die hebben veel voornemingen,

ende ſtellen hun voor groote din

ghen uyt-te-wercken , maer ghe

merckt dat ſy niet ootmoedich en

zijn , ende op hun ſelven ſteunen »

ende betrouwen, hoe dat-ſe meer

der voor hun nemen te doen, hoe

dat-ſe meerder komen te vallen,en

de oock hun meerder komé te ſtoo

ren; ende ſy en hebben de verdul

dicheyt niet om een weynigh te

vertoeven, tot dat?et Godt hun ge

ve, als't hem ſal believen, het ghe

ne ſy verſoecken, het welck oock

teghen de geeſtelijcke ſachtmoedic

heyt is. Noch men kan hier in voor

ſien, ofte eenighe remedie ſtellen;

maer dat moet gheſchieden door de

ſuyveringhe vandé Doncker5 Nacht,

al-hoe wel datter ſommighe ſoo

lydtſamich zijn, ende dien-volgens

ſoo ſlappelijck voorts-gaen inden

geeſt te willen vervoorderen, dat

Godt wel wilde, dat-ſe ſoo lydtſa

mich niet en waren,

#
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HET VI. CAP IT TE L.

Waer in ghehandelt wort vande onvolmaecktheden rakende de

geeſtelijcke gulſicheyt. -

F H Ier valt veel te#nopen

de geeſtelijckegulſicheyt,want

daer wort nauwelijckx eene ziele

onder de Beginnende ghevonden,

hoe wel dat ſy haer oock draeght,

die niet en valt in eenige vande on

volmaeckthedë, de welcke in groot

ghetal zijn , ende voorts-komen

uyt de ſonde door den middel vande

ſoeticheyt , die ſoodanighe zielen

in't beginſel van haere#
oefeninghen vinden ,ende ſmaken:

want veel van die, aen-ghelockt

zijnde door den ſmaeck, ende ſoe

ticheydt die ſy in deſe oefeninghe

vinden , ſoecken eer de welluſten

des geeſts, als wel de ſuyverheydt,

ende de oprechte devotie, die Godt

nochtans inden geeſtelijcken wegh

meeſtaenſiet. Ende hierom boven

de onvolmaecktheyt, die ſy bedry

ven in ſoodanighe ſoeticheden te

bekomen, ſoo doet de gulſicheydt,

die ſy nu alreedts hebben, haer ko

men vanden voet tot de handt, dat

is te ſegghen, doet haer gaen van

d'een uytterſte tot het ander, te

buyten gaende de palen van't mid

den, waer in de deughden beſtaen,

ende verkreghen worden : want

ſommighe aen-ghelocktzijndedoor

den ſmaeck, den welcken ſy in die

oeffeninghen vinden , dooden hun

met Penitentien, andere verkrenc.

ken hun met vaſten, meer doende

als hunne Crachten konnen ondere

ſtaen,ende dat ſonder jemandtsan
-

* -

dersraedt, oft bevel; jae in tegen,

deel ſullen hun ontrecken vanden

ghenen, aen wie ſy moeten gehoor

ſaem zijn in ſoodanighe ghelegent

heden, eude dat meer is, ſommige

van die zijn wel ſoo ſtout , dat ſy

ſulcx derven beſtaen , niet teghen

ſtaende dat hun contrarie gheboden

is, ende gheweyghert. Deſe zijn

wel d'alder-onvolmaeckſte , ende

perſoonen ſonder reden, die don

derworpentheyt, ende ghehoor

ſaemheydt derven verachten, de

welcke nochtans is de penitentie

vande reden , ende diſcretie; ende

daerom is't aen Godt oock een aen

henamer offerande, als alle andere

ichaemelijcke penitentien,de welc

ke ſonder d'andere, te weten de ge

hoorſaemheyt,d'alder onvolmaeck

ſte is, door - dien ſy alleenelijck

daer toe maer verweckt en worden

door de begeerlijckheyt, ende ſin

nelijcke vreught, die ſy daer uyt

ſcheppen. Waer in , ghemerckt dat

alle uytterſte werckinghen gebrec

kelijck zijn, ende ſy in die maniere

van leven haeren eyghen wille in al

les# , ſy eer toe-nemen

in on-deught, als wel in deughdens

door-dien dat ſy ten minſten door

deſe maniere van handelen de gul

ſicheyt , ende hooveerdicheyt des

geeſts verkryghen , mits ſy inde

ghehoorſaemheyt niet en handelen.

Den duyvel bedrieghter veel van

deſe grootelijckx,verweckende hare

Pp 2 gulſic:
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gulſicheydt door die ſmakelijckhe

den, ende genegentheden,de welg

ke hy in haër ver meerdert, ende in

hare herten ontſteeckt, op dat ſy,

als ſy nu niet voorder meer en kon

nen, veranderen ſouden, het ghene

haergheboden is, oft wel dat ſy'er

ietſouden by-voeghen, oft af doen,

door-dien alle ghehoorſaemheydt

haer te hart,ende te ſuer valt. Waer

door ſommige tot ſulckenſtaet van

ellenden komen, dat ſy om de ſelve'

reden , dat-ſe die oefeninghen uyt

hehoorſaemheyt moeten doen, de

begeerte, ende de devotie verlieſen

van die te volbrenghen, geene an

dere begeerten hebbende, dan om

te volbrenghen het ghene, daer ſy

door den ſinaeck , ende ſoeticheyt

toe ghedreven worden, het welck

haer miſſchien ſoude beter zijn van

niet te doen.

Ghy ſult'er noch veel ſien van de

ſe ſoorte, die ſeer laſtich ende moy

elijck zijn aen hunne geeſtelijcke

Beſtierders, op dat-ſe# ſouden

toe-ſtaen, het ghene ſy verſoecken,

ende alſoo trachten ſy halfmet ge

welt den oorlof uyt-te-perſſen, an

derfints bedroeven ſy hun ghelijck

de kinders, ende gaen met miſnoe

ghen, ende laten hun voorſtaen dat

ſy Godt niet en dienen, als men hun

niet en laet doen, het ghene ſy

wenſchen. Want ghelijckſy ſteunen

op die ſmakelijckheden , ende op

hiInnen eyghen wille, ſoo haeſt als

ſmen hun ſulckx ontſeght , ende dat

men hun ſoeckt te ſtellen in eene

overgevinghe vanden wille Godts,

ſoo komen ſy hun te bedroeven, en

de laetenden moedt ſincken, want

ſymeynen dat den oprechten, ende

waerachtighen Godts dienſt ghele

ghen is in die# te

ghenieten, ende tevreden zijn.

Daer zijnder daer-en bové noch

andere, die door deſe gulſicheydt

verblindt zijnde , ſoo weynige ken

niſſe hebben van haer eyghen ver

worpentheyt, ende miſerie, die de

minnelijcke vreeſe, ende eerbiedIn

ghe, de welcke, ſy , die opperſte

Hoogheyt Godtsſchuldich zijn,ſoo

danichlijck ter zyden gheworpen,

ende vergeten hebben, dat-ſe hun

niet en ſchamen hare Bicht-vaders

met ſekere laſticheydt, ende hert

neckicheyt 'tovervallen, ende den

oorlof ghelijck uyt-te-perſlen, op

dat-ſe haer ſouden toe-laeten de

H H. Sacramenten des Bichte,ende

der H. Communie dickwils te ghe

bruycken. Ende dat noch veel er

gher is, ſy derven hun verſtouten

van dickwils te Communiceren ſon

der verlof, ofte raedt des Bicht va

ders, ſteunende alleenlijck op haer

eyghen goet-duncken, ende ſulckx

ghedaen hebbende, trachten ſy de

waerheyt voor hem te bedecken.

Ende hierom den drift die ſy hebbé

om te Communiceren, is oorſake,

dat-ſe haer ſus en ſoo bichten, heb

bende meer de begeerte om te

Communiceren, als dit H. Sacra

ment met een volmaeckt, ende ſuy

ver herte te ontfanghen, daer het

hun nochtans ſalighar ſoude zijn •

hebbende eene contrarie genegent

heyt, van hare Bicht-vaders te vra

ghen, op dat ſy haer ſoo dickwils

tot die H. Tafel niet en ſouden la

ten gaen , al-hoe-wel dat et noch

d'alderbeſte ſoude zijn,waert dat-ſe

haer ſelven met eene ootmoedighe

overgevinghe onderwirpen aen het

oordeel vanden Bicht-vader, maer

de al te groote vermetentheyt, die

ſy hebben , is oorſake , dat ſe in

- - - groote
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roote onghevallen , ende miſerien

# te vallen , ende voorwaer

niet ſonder reden moghen ſy vree

ſen van eene groote ſtraffe over hun

te trecken, om hunne groote ſtou

ticheyt,

Soodanighe menſchen, als ſy tot

de H. Communie gaen , beſtieren

al hun vermoghen, op dat ſe daer

uyt eenighe ſinnelijcke ſmakelijck

heden ſouden moghen trecken, lie

ver als dat-ſe Godt, die in hun te

henwoordich is, met ootmoedic

eyt ſouden eeren , ende loven.

Ende ſy hebben hun ſelven dat ſoo

danichlijck in-ghedruckt , dat als

wanneer ſy ſoodanighe ſoete ſma

kelijckheden, ende ſinnelijcke de

votien in't Communiceren niet en

ontfanghen, ſoo laten ſy hun voor

ſtaen, dat-ſe niet met allen gedaen

hebben, ende alſoo hebben ſy een

ſeer kleyn , ende ſlecht ghevoelen

van Godt, ende ſy en peyſen niet

eens, dat de minſte vande vruchten

ende profyten, die dit alder-hoogh

"weerdichſte Sacrament voorts

brenght , deſe zijn, de welcke den

finaen-gaen, ende dat de onſien

lijcke vrucht der gratie, die ſy daer

door bekomen, veel grooter is :

want Godt ontreckt hun dickwils

alle ſinnelijcke ſmakelijckheden,en

de gratien, op dat-ſe hem met d'oo

# des Gheloofs aenſien ſouden.

Maerdeſe willé Godt inde H.Com

munie ghevoelen, ſmaken;van

ghelijcken oock in alle hunne andez

re geeſtelijcke oefeninghen, al oft

dat hy begrypelijck, ende toeganca

kelijck ware, het welck voorwaer

altemael eene ſeer groote onvol

maecktheyt is, ende grootelijckx

teghenſtrydende aende Goddelijcke

verheventheyt, die een alder-ſuy
,

--

verſte Gheloove vereyſcht.

Op de ſelve maniere draghen ſj

hun oock in't Ghebedt, het wel c

ſy oefenen, want ſy meynen dat'et

al gheleghen is in eene ſinnelijcke

devotie, en de ſoeticheyt te ghevoe

len, om welcke te bekomen , ſy

hemel, ende aerde roeren, ende

trachten die ghelijck met ghewelt

hael der ermen te trecken , ende

alſoo vermoeden ſy hunne Crach

ten , ende verkrencken het hooft,

Ende is't by-aldien dat ſy die niet en

konnen bekomen , ſco worden ſy

miſtrooſtich, ende laten den moedt

ſincken, latende hun ſelven voor

ſtaen dat-ſe niet met allen uyt-ghe
recht en hebben , ende om deſe te

roote ſorghvuldicheydt verlieſen

y den geeſt, ende de oprechte de

votie, de welcke hier in beſtaet, te

weten, dat men in't Ghebedt vol

herde met oodtmoedicheydt ende

lydtſaenheyt , miſtrouwende van

ſy ſelven om Godt te moghen beha

ghen. Om welcke reden, dat ſoo

wanneer ſy in d'oefeninghe des Ge

bedts, ofte in eenighe andere, deſe

ſoeticheyt niet gheſmaeckt en heb

ben, Jae ſelveral waert ſchoon dat

hun die maer eenë keer quam t'ont

breken, ſoo kryghen ſy eenen groo

ten af keer, ende wederſpannicheyt

om hun daer toe wederom te bege

ven, ende ondertuſſchen laten ſy'er
al daer. - -

Ten leſten, ghelijck wy gheſeyt

hebben, ſy zijn ghelijck de kinde

ren, die niet door de reden, maer

door den ſmaeck, ende ghevoelen

beweeght worden om iet te doen :

ſy verquiſten al hunnen tydt, ende

beſtieren alle hunne ghedachten om

dierghelijcke ſoeticheden - ende

vertrooſtingen desgeeſts te vinden a

T - - Pp 3 tot
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tot welcken eynde ſy noeyt verſaet

en zijn in geeſtelijcke boecken te le2

ſen, ende nu nemen ſy eene medita

tie, ende terſtondt wederom een

andere , trachtende alſoo eenighen

ſmaeck te vinden inde Goddelijcke

ſaken , den welcken Godt hun oock

ſeer rechtveerdelijck , ſeer wyſſe

lijck, ende ſeer minnelijck wey

# , ende ont-ſeydt, anderſints

ouden ſy, door deſe geeſtelijcke

# op gheblaſen, in vele

quaden komen te vallen, overſulcx

is'et hun ſeer oorboorlijck te gaen

inden Donckeren Nacht, om van de

ſe kinderachticheden gheſuyvert te

worden.

... Daer-en-boven die ſoo groote

Hijckx gheneghen zijn tot de ver

trooſtinghen , ende ſmakelijckhe

den, vallen oock in eene andere

# onvolmaecktheyt, te weten,

at-ſe ſeer ſlap, ende traegh zijn om

te gaen door dien ſwaren, ende

moeyelijcken wegh des Cruyce :

want eene ziele, die haer tot deſen

ſinnelijcken trooſt begeeft,heeft na

tuerlijck eenen grooten af-keer, en

de eene walginghe vande bitterheyt

der verloocheninghe haers ſelven,

ende ſy hebben hier-en-boven noch

veel andere onvolmaecktheden, die

hier uyt ſpruyten, de welcke ons

Heere metter tydt af-nemt, ende

gheneeſt door quellinghen, dorhe

den, pynlijckheden, de welcke een

deel zijn vanden Donckeren Nacht ,

waer van ick hier niet en ſpreke om

niet te lanck te weſen; maerick ſeg

ghe alleenlijck, dat de ſoberheydt,

ende de geeſtelijcke maticheyt,eene

andere, ende ſeer verſcheyde ma

niere, ende bequaemheydt heeft :

de welcke in alles# zijn

tot de verſtervinghe, tot de vreeſe,

ende tot de onderworpinghe, be

wyſende dat de volmaecktheyt,en

de weerdicheyt der ſaken niet en

beſtaet in haerder menichvuldic

heyt, maer wel inde wetenſchap

van ſy ſelven in die te verſterven,

het welck deſe perſoonen toe-ſtaet

te beneerſtighen voor ſoo veel als 't

in haerlieden macht is, totter tydt

toe dat Godthaer ghelieve te ſuy

veren, haer ſtellende indé Donckeren

Nacht, tot wiens verhandelinghe op

dat wy daer toe moghen komen »

ſoo ſalick my haeſten inde vercla

ringhe vandenaervolghende onvol

maecktheden.

HET VII. CAPITTEL.

Waer in ghehandelt wort vande onvolmaecktheden aengaende

- de geeſtelijcke nydicheyt, ende traegheyt.

Ebeginnende zielen zijn oock

hewoonelijck veel onvol

## te bedryvéinde twee

andere hooft-ſonden, te weten, de

nydicheyt, ende traegheyt : want

nopende de mydicheydt, veel van

* *

die zijn ghewoonelijck te hebben

eenighe beroerten van ſpyt, ende

mis-noeghen over het geeſtelijck

goet van een ander, hebbende eeni

ghe pynelijckheyt te ſien dat ſe

meerderen voort-ganckdoen in het

geeſte

ººi,
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geeſtelijck leven, als ſy; ſy en ſien

daer-en-boven oock niet gerne dat

ſe van andere ghepreſen worden :

want ſy bedroeven hun over de

deught van andere perſoonen, jae

ſelver ſy en konnen't dickwils niet

verdraghen , ſonder dat ſy daer te

hen ſpreken, verminderende de

of ſegghinghen van een ander ſco

veel als 't hun moghelijck is : ende

gemerckt dat men van hun ſoo veel

niet en ſeyt,ſoo hebben ſy daer over

een groot ghevoelen, door-dien dat

ſy wel ſouden willé voor volmaeck

ter gheacht zijn, als d'andere, het

welck teghen de liefde van onſen

maeſten ſeer grootelijckx is ſtry

dende , de welcke [ ghelijck den

H. Paulus ſeght ] haer verheught

over het wel-vaeren van een ander:

ende is't by-aldien dat de liefde ee

nighe# in haer beſluyt, dat

is eene heylighe nydicheyt, zijnde

bedroeft dat-ſe de deughden niet en

heeft, die een ander beſit , niet te

min haer verheughende dat een au

der die gheniet, ende dat-ſe haer

al-te-mael te boven gaen,waer door

dat ſy Godt eenen aenghenamen

dienſt doen, al is't dat ſy hier in ko

men te ontbreken.

Voor ſoo veel als aengaet de gee

ſtelijcke traegheyt , daer door ko

men ſy een groot verdriet te lyden,

ende vlieden de ſaken , die meer

geeſtelijck zijn, ghelijckerwys zijn

ſaken, die teghen de ghevoelijcke

ſmakelijckheyt ſtryden : want ghe

lijck ſy verleckert zijn door de ſoe

ticheyt van geeſtelijcke ſaken, ſoo

hebben ſy daer van eenen ſchroom,

ſoo wanneer ſy daeringeenéſmaeck

en vinden ; inder-voeghen dat ſoo

wanneer ſy maer eens die voldoe

ninghein't Ghebcdt niet en vinden

volghens hunne ghenegentheydt

(want het is oorboorlijck dat Godt

hun die ſinnelijcke ſmakelijckheden

ontreckt, op dat hy-ſe alſoo beproe

ve) ſoo en willen ſy hun daer in

niet meer oefenen : ſonwylen la

ten ſy het Ghebedt voor een en tydt -

achter, ofte wel ſy oefenent ſeer

onghewillich, en de alſooghebeurt

het dat ſy door deſe traegheydt den

wegh der volmaecktheytſden welc

ken beſtaet in eene verloocheninge

van haren wille,ende ſinnelijckheyt

om de liefde Godts J ſtellen achter

den ſmaeck, ende trooſt van haren

eyghen wille, ende op die maniere'

voldoen ſy meer aen hunnen eygen

wille, als wel aenden wille Godts.

Veel fijnderoock onder die,de welc

ke wel ſouden begeeren, dat Godt:

oock ſoude willen, het ghene ſy be

geeren , ende alſoo zijn-ſe droef

geeſfich als ſy moeten doen het ghe+

ne Godt belieft, ende dat met we

derſpannicheyt van hun ſelven te

voegé naer den wille Godts. Waer

uyt ſoo volght, dat ſy hun dickwils

laten voorſtaen, dat vele ſaken,daer

ſy hunnen wille, en de ſmaeck niet

in en vinden, niet ghelijckformich:

en zijn aenden wille Godts; ende in

tegh endeeldat ſoo wanneer ſy hun

ſelven in Genighe dinghen voldaen

vinden, meynen van ghelijcken dat

Godt oock voldaen is, metende

Godt naer hunne mate , daer het

nochtans gheheel anders is, volgens

het ghene Chriſtus ſelver ons in het

H. Evangelie gheleert heeft, ſeg

gende : Denghenen die ſijnen unille

voor hem ſal verloren hebben, die ſal hy

vinden, ende denghenen, die hem ſal

willen winnen, die ſal hem verlieſen.

Soodanighe perſoonen lydé oock

verdriet, als men hun iet sheb:
net

Matth,

16.25:
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het welck hun niet aen-en-ſtaet; en

de door-dien dat ſy hun begeven tot

de ſoeticheyt , ende welluſten des

geeſts, ſoo zijn ſy ſeer ſlapmoedich

in kloeckelijck te aerbeyden om de

volmaecktheyt te bekomen, gelijck

zijnde aende ghene, die in welluſté

op-ghebrocht zijnde , de ſtrengh

icheyt vlieden, ende van het Cruys

ſchroemen , waer in nochtans de

geeſtelijcke welluſten , gheleghen

zijn ; ende hierom hoe de ſaken,die

ſy handelen, geeſtelijcker zijn, hoe

ſy daer in grooter verdriet lyden.

Want ghemerckt ſy in geeſtelijcke

dinghen den breeden wegh ſoecken

in-te-gaen,endenaer het goet-dunc

ken van hunnen wille te leven, ſoo

valt'etaen hun ſeer ſwaer, ende ver

drietich, ende het ſpant hun teghen

't herte vanden enghen wegh des

levens in-te-gaen, volghens de lee

ringhe van onſen Salighmaker Jeſus

Chriſtus. Het ſal ons ghenoech we

ſen,eenighe onvolmaecktheden on

der vele, voor-gheſtelt te hebben,

inde welcke die perſoonen ghemey

nelijck komen te vallen, de welcke

# elt zijn inden eerſten ſtaet der

ginnende, op dat et hier door

ſoude blijcken, hoe noodtſakelijck

dat'et is, dat Godt hun ſtelle inden

ſtaet der Voorgaenders, het welck

als dan geſchiet, als wanneer hy die

ſtelt inden Donckeren Nacht, vanden

welcken wy nu ſullen gaen handelé,

alwaer hun Godt alle deſe onvol

maecktheden , ende kinderachtice

heden af-nemt, hun ſpenende vande

borſten der ſinnelijcke ſmakelijck

heden, ende ghevoelijcke ſoetiche

den, hun ſtellende inde loutere dor

heden, ende inwendighe duyſter

niſſen , ende doende hun alſoo de

deughden bekomen door middelen,

ſeer verſcheyden. Want al-hoe-wel

dat deſe Nieuwelinghen hun ghe

duerich oefenen inde verſtervinghe

van alle hunne wercken , ende ghe

negentheden, noyt en ſullen##
toe Wel## , tenzy dat Godt

hun eerſt ſuyvere door den middel

vanden Donckeren Nacht , vanden

welckenom iet te moghen ſegghen,

het welck profytich is, ſoobid' ick

Godt dat hem gelieve my ſijn God

delijck licht in-te-ſtorten: want het

is ſeer noodich om eenen Nacht ſoo

Doncker , ende eene materie ſoe

moeyelijck te verclaeren.

HET VIII. CAP IT TE L.

Waer in uyt-gheleyt wort het eerſte regeltjen van't eerſte versken

des Gheſangh : endemen begint deſen Donckeren Nacht

te verclaeren.

In't duyſter en bydoncker Nacht.

Eſen Nacht, den welcken wy in geeſtelijcke perſoonen twee ſoor

ſegghen de Contemplatie ofte ten van duyſterheden, ofte ſuyve

Beſchouwinghe te zijn, veroorſaeckt ringhen, volghens de twee deelen
des
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des menſche, te weten, het finne

lijck, ende geeſtelijck deel : ende

alſoois'er eenen Nacht, ofte Sinne

lijcke fuyveringhe, waer door de zie

le haer ſuyvert, ende ontbloot,

welcken Nacht is volghens deſinne

lijckheyt, die voeghende, ende on

derworpende aenden Geeſt. Den

anderen is eenen Nacht, ofte geeſte

lijcke ſuyveringhe, waer door de zie

lehaerſuyvert, ende ontbloot naer

den Geeſt , ſich voeghende, ende

bereydende tot de vereeninghe der

liefde met Godt, Den Sinnelijeken

Nacht is ghemeyn, ende hygeſchiet

aen veel perſoonen, te weten,aende

Beginnende, vande welcke wy eerſt

voor al ſullen ſpreken. Maer den

Geeſtelijcken Nacht, gheſchiedt aen

ſeer luttel perſoonen, te weten aen

die, de welcke nu alreedts gheoef

fent, ende inden geeſt ghevoordert

zijn , vanden welcken wy daer naer

ſullen handelen,

Deneerſten Nacht, ofte Suyve

ringhe is bitter, ende vreeſſelijck

aende ſinnelijckheyt , maer den

tweeden is ſonder eenigheghelijc

keniſſe ſchroomelijcker aen den

geeſt, ghelijck wy terſtondt ſullen

ſegghen. Endeghemerckt dat den

Sinnelijcken Nacht den eerſten is

waer in de zielegheſtelt wort , ſoo

ſullen wy daer van oock eerſt voor

al in't cortietſegghen , gelijck van

eene ſake, die gemeyn is, ende waer

van men veel gheſchreven vindt, op

dat men alſooonsſoudenhaeſten om

met voordacht breeder te gaen han

delen vanden Geeſtelijcken Nacht ,

waer van ſeer weynich ghehandelt

wort, 't zy ſchriftelijck, 't zymon

delinckx, ende waer van men wey

nighe ondervindentheyt heeft. -

'I Ghemerckt dan dat de maniere

van doen, die deſe Beginnende per

ſoonen gebruycken inden wegh des

Heerenſeer ſlecht is, ende ſeer wel

over een comt met haer eyghen

liefde, ende ſmakelijckheyt , ghe

lijck wy nu alreets gheſeyt hebben,

willendeGodt die vervoorderen,en

de trecken uyt die ſlechte maniere

van minnen, ende verheffen tot ee

nen hoogheren graet van fijne God

delijcke liefde, ſoeckende die oock

te verloſſen uyt die leeghe , ende

verworpe# vanden ſin,

ende der bepeyſinghe , waer door

dat ſy Godtſoo ſoberlijck, ende met

ſoo veel onghevallen ſochten,gelijck

wy gheſeyt hebben, ende ſoecken

de hun daer-en-boven te ſtellen in

d'oefeninghe desgeeſts, inde welc

keſy overvloedigher, ende ſonder

ſoo veel onvolmaecktheden hun

met Godt konnen verghemeynſa

men; naer dat ſy hunſelven nu ee

nighen tydt gheoefent hebben indé

wegh der deughden , vol-herdende

inde meditatie, ende ghebedt,waer

in ſy alle affectien der wereltſcheſa

ken af gheleyt hebben door den

ſmaeck, ende ſoeticheyt , die ſy

daer in vonden, en de daer-en-bové

oock eenighe geeſtelijcke ſterckte in

Godt# hebben,waer door

ſy eenichſints de ghenegentheyt der

ſchepſelen ghetemt houden, ende

een weynichſwaerheyts, ende dor

heytsterliefdeGodtskonné verdra

ghen,als't tydt is om te ſtryden,ſon

der achterwaertstedeynſë;als wan

neersſeg'ick, alles na wenſch gaet,

ende voorſpoedich is in deſe geeſte

lijcke oefeninghe, ende vloyen in

deſoeticheden, ende als wanneer

oock, naer hun goet-duncken, de

ſonne der Goddelijcke jonſten hun

claerder verlicht, ende beſtraelt -

Q q als
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- Apoc,8. 3

als dan ſoo comt Godt , ende on

treckt hun alle dat licht, ende ſluyt

de poorte, ende ſoeten in-vloet der

geeſtelijcke wateren, de welcke ſy

in Godt ſmaeckten ſoo dickwils, en

de ſoo langh als't hun beliefden

( want ghemerckt dat-ſe ſlap-moe

dich, ende teer waren , ſoo en was

daer voor hun geene poorte gheflo

ten , naer't ſegghen vanden H.#
annes in ſijnen boeck der Openba

ringhen', met deſe woorden : Siet

ick hebbe voor u een open deureºghege

ven, die niemandt ſluyten magh,want

# hebt een kleyne cracht , ende ghy

ebt mijn woordt ghehouden, ende ghy

en hebt mynen naem niet gheloochent, y

ende hylaet hun dan in ſoo groote

duyſterheden, dat ſe niet en weten

waer hun keeren met den ſin der

verbeeldelijcke Cracht , ende be

peyſinghe : want ſy en konnen ,

oock In't minſten, niet meer medi

teren , ghelijck ſy te vooré pleegh

den te doen, den inwendighen ſin

zijnde nu alreedts verſmacht, ende

verdroncken in deſen Nacht, ende

in ſuleke dorheyt ghelaten, dat-ſe

niet alleenlijck eenich ſap,oft trooſt

in geeſtelijcke ſaken , ende Godt

vruchtige oefeningen nieten vinde

fwaer in ſy tevoren hunne welluſte

ende ſmaeck pleeghden te vinden ]

maer integhendeel eene onſmake

lijckheyt, ende bitterheydt. Want

ghelijckick gheſeydt hebbe, Godt

ſiende dat ſe nu eenichſints waſdom

hekreghen hadden, op dataſe ſterc

er ſouden worden , ende de kints

- E VI B - ,

- Aerºsie ºp Wº 2:

##
# gº Wij V

doecken af-legghen, ſoo treckt hy

hun af vande ſoete borſte, ende hun

af-nemende van ſijn ermen, leert

hun alleen gaen , het welck hun

ſeer vremt ſchynt te weſen, ghe

merckt dat nu alles contrarie cont

uyt-te-vallen.

Dit gheſchiet ghemeynelijckaen

perſoonen, die hun uyt de woelinge

des werelts vertrecken, maer dat ſy

het geeſtelijck leven hebben begin

nen te betrachten, veel eerder, als

wel aen andere perſoonen , door

dien dat ſy meerder ontſlaghen zijn

van alle voor-vallende ghelegenthe

den om achterwaerts te keeren, en

de oock veerdigher zijn om alle lu

ſten, ende ghenegentheden der we

reltſche# te verſterven , het

welck is datter verſocht wordt om

deſen gheluckighen Nacht der ſinné

in-te-gaen. Endeghemeynelijck en

aet'er niet veel tydts vooreby, naer

# ſy begonſt hebben,oft het mee

ſtendeel van foodanighe perſoonen

treden indenNacht der ſinnen, doore

dien dat men-ſeghemeynelijck ſiet

vallen in deſe dorheden des geeſts.

Wy ſouden van deſe ſoorte van ſin

melijcke ſuyveringhe veel ghetuyge

niſſen der H. Schrifture konnen by

brenghen, ghemerckt dat-ſe ſoo ge

meyn is, inde welcke, namentlijck

inde Pſalmen, ende Propheten,daer

van ſeer dickwils ghehandelt wort,

de welcke wy ſullen achter-laeten

om niet te lanck te zijn, al-hoe-wel

dat wy daer naer in't vervolgh eeni

ghe ſullen by-brenghen.
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1.

HET Ix. CAPITTEL.

Waer in ghehandelt wort vande Merck-teeckenen, waer uyt men

ſalkonnen weten, dat een geeſtelijck perſoon wandelt door den

wegh van deſen Nacht, ende Sinnelijcke ſuyveringhe. *

M Aer ghemerckt dat deſe dor

heden dickwils ſouden kon

nen voorts komen, niet van deſen

voorſeyden Nacht, ende ſuyveringe

vande ſinnelijcke begeerlijckheydt;

maer oft vande ſonden, oft vande

onvolmaecktheden, oft vande ſlap

## otfe vande kleyn-modic

eyt, oft wel van eenich quaet hu

meur , ofte ongheſtelteniſſe des lic

haems; ſoo ſal ick hier eenighe

Merck-teeckenen voor-ſtellen,waer

uyt dat men ſal konnen onderken

nen, oft dat ſoodanighe dorheden

voorts-komen uyt de voorſeyde ſuy

veringhe, ofte wel uyt eenige van

de voorſeyde ghebreken, waer toe

ick bevinde dry principale Merck

teeckenen te weſen. ...

d'Eerſte is, dat ghelijckerwys de

Merck- ziele geenen ſmaeck, oft trooit en

teecken vindt in Goddelijcke ſaken, alſoo

-

en comt ſy die oock niet te vindé in

eenighe gheſchape ſaken: want ge

lijck Godt de ziele ſtelt inden Donc

keren Nacht, om hare ſinnelijcke

ghenegentheden uyt te merghelen,

ende te ſuyveren, ſoo en laet hy-ſe

in geene andere ſaken ſmaeck vin

den; waer door men eenichſiuts kan

weten, dat deſe dorheyt, ende bit

terheyt niet en ſpruyt uyt de ſonde,

oft uyt de onvolmaecktheden, die

men corts te voren ghedaen heeft. :

want waert dat'et. alſoo ware 2 ſoo
* * * * - '

- - - - - - - - - -

ſoude men inde nature eene ghene

ghentheyt, ofte begeerlijckheyt ge

waer worden om iet anders te wil

len ſmaken als Goddelijcke dingen:

want ſoo wanneer men aende ghe

negentheyt dentoom geeſt in eeni

ghe onvolmaecktheden, ſoo gevoelt

men datelijck dat ſy daer toe ghe

dreven wort, 't zy luttel, oft veel,

naer de mate vande affectie, ende

ſmaeck die ſy daer in genoten heeft.

Maer om dieſwille dat die onſma

kelijckheyt, ſoo van hemelſche, als

van aertſche ſaken haré oorſpronck

oock kan nemen uyt eenighe ont

ſtelteniſſe des lichaems, oft wel uyt

een melancolijck humeur, de welc

ke dickwils niet toe-en-laten, dat

men geenen ſmaeck en vinde in ee

nighe ſaken , hoedanich die oock

zijn , ſoo is het tweede Merck-teec

ken noodich, om ſulcx te konnen

onderſcheyden.

Tweede Merck teecken van deſe

ſuyveringhe is, dat de ziele haere

## tot Godt

eſtiert liet eenen ſekeren ancxt,

ende ſorghvuldicheyt , vreeſende

dat-ſe Godt geenſints en dient, ende

in tegendeel laet ſy haer voorſtaen,

dat ſe eer achterwaerts gaet, om

dieſwille dat ſy haer berooft vindt

van die ſoete ſmakelijckheden, die

ſy te vooren in Goddelijcke ſaken

ſmaeckte. Waer uyt blijck claer

Qq 2 lijck

2. -

Mercke

teecken
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-

lijck dat deſe dorheyt, ende onſma

kelijckheyt niet voorts en comt uyt

eenighe ſlapmoedicheyt, ofte ver

flouwinghe : want 't is eyghen aen

de ſlapmoedicheyt,dat-ſenaer God

delijcke ſaken niet veel en vraeght,

ende daer van inwendich geen ſorge

en draeght # overſulckx is'er een

groot verſchil tuſſchen de dorheyt,

ende verflouwinghe : want de ver

flouwinge veroorſaeckt eene groo

te ſlapmoedicheyt, ende traegheyt

inden wille, ende## orgh

vuldicheyt inden geeſt om Godt te

dienen, maer de ſuyverende dor

heyt die brenght eene ghemeyne

lijcke ſorghvuldicheydt met haer,

met eenen ancxt , ende pynelijck

heyt dat-ſe Godt niet en dient. En

de al hoe-wel dat-ſe haer ſomtydts

behelpt met de melancolie, oft met

een anderhumeur (ghelijck'et on

dertuſſchen ghebeurt)ſoo en laet-ſe

daerom hare werckelijcke ſuyverin

ghe der genegentheyt niet te doen,

ghemerckt dat hy berooft blyft van

alle ſmaeck, ende ſich alleen met

Godt bekommert houdt: want als't

maer een louter humeur is die het

hert bevanght, die en brenght niet

anders mede, als eene miſnoegin

ghe, ende bederfeniſſe der nature

Honder eenighe begeerte van Godt

te dienen, die de ſuyverende dor

heyt mede-brenght, met de welcke

-al-hoe-wel dat et ſinnelijck deel

ſeer vervallen, ende ſwack is, ende

onmachtich om te wercken,teroor

ſake vanden weynighen ſmaeck die

het ghevoelt , ſoo is nochtans den

geeſt veerdich ende vroom.

De oorſake van deſe dorricheydt

is, om dieſwille dat Godt de crach

ten, ende goederen vanden ſin ver

andert in loutere geeſtelijcke goede
-

ren, waer door den ſin, ende de naa

tuerlijcke cracht nuchter, dor,ende

# blyft , door-dien dat hy niet

equaem en is om ſcodanighe goe

deren te ontfanghen : want het ſin

nelijck deel des menſche en heeft

geene behendicheyt,ende bequaem

# tot het ghene dat oprecht gee

ſtelijck is ; overfulcx als men den

## eens gheſmaeckt heeft, ſoo

lyft het vleeſch ſonder ſmaeck,en

de wort ſlap om te wercken; maer

den geeſt, die als dan ſijn voetſel

ontfanght, wordt ſtercker, neerſti

ger,ende ſorghvuldigher als te vo

ren, op dat hy Godt niet ongetrouw

en zy : den welcken in't beginſel

den geeſtelijcken ſmaeck, ende ſoe

ticheyt niet datelijck en ghevoelt,

ter oorſaken vande nieuwſcheyt van

deſe veranderinghe , maer wel de

dorricheden, ende bitterheden,om

dieſwille dat ſijn ghehemelt, zijnde

noch ghewent vande andere ſoete

ſmakelijckheden te genieten, d'oo

ghen des verſtants daer op noch ge

durich heeft : ende daer-en-boven

oock om dieſwille dat fijn geeſte

lijck ghehemelt niet gheſuyvere,

noch bereyt en is om ſoo teeren ,

ende delicaten ſmaeck t'ontfangen,

tot dat 'et metter tydt, ende allens

kensbequaem gemaeckt worde door

den middel van deſen dorren, ende

duyſteren Nacht; ſoo en kan hy de

ſoeticheyt, ende 'tgeeſtelijck goet

niet ſmaken, maer wel de dorric

heyt ende bitterheyt, door het ge

breck van't ghene, het welck hy te

voren ſoolichtelijck ſmaeckte,want

de ghene, die Godt door d'eenice

heden van deſe woeſteyne begint te

leyden, zijn ghelijck de Kinderen

van Iſrael, de welcke ſoo haeſt als Exod.

Godt hun inde Woeſtyne die ſoete 16. 3t

hemelſche
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. hemelſche Spyſe begonſt te geven

# de welcke# de H.#

Sap.16 re-ons. Ver

, 3

aelt] ſulckenſmaeck

haddeghelijck ieder-een begeerde,

des niet teghenſtaende ghevoelden

ſy noch meer 'tghebreck dat ſy had

# , vanden ſmaeck des vleeſch,

ende ajuynen, die ſy in Egypten

geten hadden (door-dien dat hun

# noch gewent, ende ver

eckert wasdoor die grove ſpyſe )

als dat ſy achten die lieffelijcke ſoe

ticheyt van die Engelſche ſpyſe, ſoo

dat ſy weenden , ende verfuchten

in't midden vandeſe hemelſcheſpy

ſenaer dat vleeſch : Wy zijn in

dachtich de Viſſchen, die wy in Egyp

ten om niet aten , ende ons komen te

voren de comcommeren, ende pompoe

men, dat loock, ajuyn, ende dat éley

Jter-loock. Soo verre comt de ver

worpentheyt van onſe ghenegent

heden,dat-ſeons doet haecken naer

onſe ellenden, ende een mis-noe

ghen heeft van dat onveranderlijck

goet des hemelſch.

aer als wanneer deſe dorriche

den voorts kende vanden ſuyveren

den Nacht desſinnelijckx deel [ghe

lijck wy## hebben Jal-hoe-wel

dat den geeſt in 't beginſel geenen

ſmaeck en vindt, om de reden , die

wy hier voren## hebben,

ſoo# y nochtans eene

Cracht, en deſterckte om te were

ken door de ſubſtantie, de welcke

en inwendich voetſel hem geeft,

welck voetſel isaenden in een be

# vande duyſtere , ende dorre

Beſchouwinghe, de welcke ver

borghen, en de verholen is aan den

Perſoonſelver die ſegheniet, en de

# geeft ſy te ſamen met

deſe dorricheyt, ende Iedicheydt,

dieſyaendenfin veroorſaeckt , aen

-

de ziele eene ghenegentheyt, ende

begeerte om in d'eenicheydt ende

ſtilte te blyven, ſonder dat ſy iet in

het particulier kan peyſen, noch

oock de begeerte ſeſver daer toe

heeft. Maer waert by-aldien dat de

ghene, aende welcke ſuicx gebeurt,

hun ſelven wiſten ſtil te houden. »

ſonderte letten op d'inwendighe,

ende uytwendighe wercken, de

welcke ſy door hunne vernuftheyt,

ende bepeyſinghe konnen maken,

ende blyvende alſoo ſonder eenighe

ſorghvuldicheyt van iets te willen

doen, maer latende hun alleenlijck

van Godt leyden,nende alſoo ſyne

gaven ontfangende ,ende met eene

inwendighe, ende minnelijcke aen

dachticheyt hoorende; ſoo ſouden

fy datelijck in deſeledicheyt, ende

vergeten:heyt in alle ſaken dat in

wendich voetſelſeer teerlijck ghe

nieten; het welck ſoo teer »ende

delicaet is, dat is't by-aldien de zie

le al te groote begeerte, ende ſorgh

vuldicheyt heeft in dat te gevoelen,

ſoo en ſal ſy dat meerderen deel

niet ghevoelen : want ghelijckick

gheſeyt hebbe, deſe voedinge ver

oorſaeckt haer uyt-werckſel inde

ziele, als wanneer ſy gheſtelt is in

d'alder-grootſte ledicheyt , ende

vergetentheyt : want ſy is ghelijck

de locht, dewelcke verdwynt, ſoo

wanneer men die, met de handt te

ſluyten, meynt te vatten. Ende al

ſookonnen wy tot ons voornemen

verſtaen hetghene den Bruydegom

ſeytaen ſyne Bruydt in't boeck der

Sanghen : Keert u ooghen van my , Cant. 's

want ſy hebben my doen wegh-vliegen. 4.

Want Godt ſtelt de ziele in deſen

ſtaet ſoodanichlijck, ende leydt-ſe

door ſoo verſcheydenwegh , dat

waert by-aldiê dat ſy uyt haerſelvé,

Qq 3 oft



32e Eerſten Boeck

M#k

pteecken

oft met hare behendicheydt wilde

wercken, ſoo ſoude ſy het Godde

lijck werck, het welck in haer ge

daen wort , eerder beletten, als ver

voorderen, het welck te voren op

eene contrarie maniere geſchieden.

De oorſake hiervan is deſe, dat

ſoo wanneer de zieleden ſtaet der

meditatie op bepeyſinghe verlaet,

ende ghetreden zijnde inden ſtaet

der Voort-gangers, nu geſtelt zijn

de indenſtaet der Contemplatie,of

te Beſchouwinghe, ſoo is't Godt,

die inde ziele ſoodanichlijckwerckt

dat hy hare inwendighe Crachten

ſchynt te binden, haer geen ſteun

ſel latende in't verſtandt, noch ee

nich ſapinden wille, noch eenighe

bepeyſinghe inde memorie. Want
al# ghene dat de ziele als-dan uyt

haer ſelven kan wercken , dat en

dient nieuerans anders toe, dan om

den inwendighen vrede te verſtoo

ren. (# wy gheſeyt hebben)

ende het werck te beletten, het

welck Godt inden geeſt uyt-werckt

in deſe dorricheyt vanden Sin , de

welcke , ghemerckt dat ſy geeſte

lijck, ende teer is, ſoo doet ſy oock

een werck, dat ſtil, teer , ende

vreedtſamich is,ende ſeer vervremt

van alle die andere voorige ſmaken,

die ſeer ghevoelijck, ende ſinnelijck

waren : ende dit is den vrede, den

welcken Godt [naer't ſegghen van

David} in die ziele ſpreeckt, om die

geeſtelijck te maken. -

Hieruyt volght het derde Merck

teecken om te weten ofte deſe dor

richeyt iseene ſuyveringhe vanden

* Sin, het welck is , als de ziele nu

niet meer en kan mediteren, noch

bepeyſen, haer ſelven dienende van

de In-beeldende Cracht om die te

beweghen, ghelijckſy Pleeghden,

* * ** 4 r ..."

al-hoe-wel dat ſy al doet wat ſy ver

magh. Want ghemerckt Godt ſich

in dienſtaetaende ziele begint me

dezte deelen, nu niet meer door den

ſin, ghelijck hy te voren dede door

den middel vande bepeyſinghe, de

welcke de kenniſſen ſchickten,ende

deelden ; maer door den louteren

geeſt, waer in geene naer-een-vol

# bepeyſinghe gevonden wort »

, ſich mede-deelende door eenen een

voudighen act van beſchouwinghe,

'de welcke noch d'inwendighe,noch

d'uytwendighe ſinnen des onderſte

deel konnen ghenaken; ſoo is't dat

d'In-beeldende Cracht »ende de

Fantaſie nieuerans op konnen ſteu

nen, noch beginſel geven door ee

nighe overdenckinghe, noch haer

in't toe-komende konnen dienen.

Hier ſtaet te bemercken nopende

dit derde Merck-teecken , dat dit

beletſel der Crachten,ende de wey

nighe voldoeninghe niet en ſpruy

ten uyt eenich quaet humeur : want

als het daer uyt voorts komt , ſoo

# , dat ſoo haeſt als die

umeur verteert is, die noeyt in ee

nen ſtaet en blyft , door de minſte

neerſticheydt die de ziele als-dan

doet , ſy wederom kan doen , het

ghene ſy te voren konde doen, ende

alſoo vinden de Crachten wederom

haer ſteunſel. Het welck nochtans

alſoo niet en gheſchiet inde ſuyve

ringhe der ghenegentheyt : want

ſooſaen als de ziele daer in begint

te treden 2 ſoo groeyt oock d'on

moghelijckheyt van door deCrach

ten te konnen wercken , ende te

bepeyſen; ende al hoe-wel dat het

waer is, dat deſe ſuyveringe in ha

re beginſelen ſoo doorgaens niet en

ghebeurt in ſommighe zielen, oftſy

komen# hare finne

- lijcke*,
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lijcke ſmakelijckheden , ende ver

trooſtinghen noch te genieten, door

dien dat'et niet oorboorlijck en

was die ſoo ſeffens vande borſte af

te-trecken , ende te ſpenen om hare

ſwackheyt, des niet teghenſtaende

doen ſy altydt meerderen voort

ganck in deſe ſuyveringhe, ende la

ten allenskens de ſinnelijcke were

kinghe vallen, is't by-aldien noch

tans dat-ſe moeten vervoordert

worden. Maer de ghene die door

den wegh vande Beſchouwinghe

niet en gaen, die hebben eene ma

niere ſeer verſcheyden van deſe, in

de welcke deſen Nacht der dorric

heden gemeynelijck niet doorgaens

en is inden Sin: want al-hoe-wel dat

ſy die ſomtydts hebben , ſoo ghe

beurt'et oock dat-ſe die ſomtyts niet

en hebben , ende al hoe-wel dat-ſe

ſomwylen niet en konnen medite

ren, ſookonnen ſy dat op andere

tyden wederom ſeer wel doen, ger

- -- • A

HET x. C

Waer in ghrhandelt wort vande maniere, op de welcke de zielen

v - - - - - - - - - - - - - - - - -

O P. den tydt dan der dorrichedé

van deſen ſinnelijcken Nacht ,

inden welcken Godt die verande

ringhe doet , daer wy hier boven

van gheſproken hebben', leydende

de ziele uyt den wegh der Sinnen

tot den we

vande Meditatie tot de Contempla

tie, ofte Beſchouwinghe , waer in

de ziele van haren 'tweghen niet en

kan wercken,oft bepeyſen van God

# ſaken met hare Crachten

(gelijck wy nu alreedts geſeyt heb

haer moeten draghen in deſen Donckeren Nacht. :

des Geeſts, te weten

lijck ſy pleeghden. * -

De reden waerom dat Godt ſoo

danighe zielen in deſen Nacht comt

te ſtellen, is alleenlijck maer om

haer te oefenen, te veroodtmoedi

ghen, ende hare ghenegentheyt te

her-ſtellen, op dat ſy haer in geeſte

lijcke ſaken met eene ſekere gulſic

heyt niet en ſouden voeden, ende

niet om die te geleyden tot dé wegh

des Geeſts, te weten, tot deſe Bea

ſchouwinghe : want Godt en ver

heft-ſe niet al-te-mael tot de vol

maeckte Beſchouwinghe, die hun

ſelven tot dieneynde in't geeſtelijck

leven oefenen, waer van de reden

hem alleen bekent is : waer uyt

volght dat hy den Sin van ſoodanige

menſchen noyt gheheelaf en-trec

vande borſten der meditatie , ende

bepeyſinghe, tenzy ondertuſſchen,

ende met pooſen, ghelijck wy ghe

ſeyt hebben. -

: ' . . . . . . .
: : : :

. " .

APITTEL * * * *

. : : : : - - - - - - - - - - - - ºp

ben) op dien rydt (ſeg' ick) lyden

de# perſoonen veel py

nelijckheden, niet ſoo ſeer om de

dorricheden die ſy lyden , als wel

om de vreeſe, die ſy hebben van dat

ſy door deſen wegh verloren gaen,

meynende dat ſe het geeſtelijck

goet verloren hebben, ende dat-ſe

van Godt verlaten zijn, ghemerckt

dat-ſe geen ſteunſel, noch ſmaeck in

het geeſtelijck goet meer en vinden,

Als danaerbeyden ſy, ende trach

ten'[naer haer oude- zaevae:
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hare Crachten met eenighë ſmaeck

t'onderſteunen , ende te veſtighen

op eenich voor-worp der bepeyſin

e, latende haer voor-ſtaen,dat-ſe

niet met allen doen, ten zy dat-ſe

ſulcx doen, ende ghevoelen dat ſy

wercken : het welck ſy nochtans

niet en doen ſonder een groot ver

driet, ende inwendighe wederſpan

nicheyt der ziele, de welcke in de

ſe ruſte, ende ledicheyt liever had

de te blyven; het welck alſoo doen

de, ende hun van't een af-trecken

de , en vervoorderen ſy hun niet

in't ander, ende om dat ſe hun wil

len dienen van hunnen geeſt 5 ſoo

komen ſy den Geeſt des vrede, ende

des ruſte, die ſy hadden, te verlie

ſen. Overſulckx zijn ſy te verghe

lijcken aenden ghenen, die ſijn

werck, dat nuv## was, ver

laet, om'tſelve wederom te begin

nen; oft aenden ghenen, die uyt de

ſtadt ghegaen zijnde, daer wederom

binnen comt; oft wel aenden ghe

nen, die de proeye, de welcke hy

ghevanghen hadde, laet loopen,

ende wederom keert, om die andere

werf te jaghen; welckers betrach

tinghe te vergeefs is, ghemerckt ſy

niet met allen meer ſullen vinden,

om dieſwille dat-ſe wederom kee

ren tot hunne voorighe maniere van

doen, ghelijck'et gheſeyt gheweeſt
ISS•

Is het ſaken dat ſoodanighe per

ſoonen, de welcke in deſenſtaet ge

ſtelt zijn, niemandt en hebben, die

hun verſtaet, ende weet te leyden »

ſoo keeren ſy achterwaerts, verla

tende den echten wegh, oft ſy ko

men te verſlouwen, ofte wel ſy be

letten hun ſelven dat-ſe niet voorder

en gaen, ende dat ter oorfake-van

de groote ſorghe, ende neerſticheyt
- --

die ſy doen om te gaen door den vo

righen wegh der meditatie, ende

bedenckinghe, vermoedende hier

en-tuſlchen, ende hare nature over

matelijck ſeer overlaſtende, uyt re

den dat ſy hun in-beelden, dat ſy

geené voort-gancken doen om hare

onachtſaemheydt , ende ſonden ,

welcken aerbeydt voorwaer al te

vergeefs is, ende vruchteloos, door

dien dat Godt hun leydt door eenen

anderen wegh, te weten door den

wegh der Beſchouwinghe, die ſeer

verſcheyden is vanden eerſten:want

den eenen is den wegh der medita

tie,ende bepeyſinghe, maer den an

deren en valt inde In-beeldende

Cracht niet, noch inde bepeyſin

ghe. De ghene die hun ſelven in de

ſe gheſtelteniſle ſullen vinden, moe

ten goeden moedt ſcheppen, ende

hun ſelven vertrooſten, om volſtane

delijck te lyden, ende ſonder hun

ſelven te beſwaren, maer dat-ſe op

Godt betrouwen, den welcken die

niet en verlaet , die hem met een

eenvoudich , ende oprecht herte

ſoecken , ende hy en ſal niet laten

van hun te geven, het welcknoodt

ſakelijck is tot den wegh, tot dat hy

ſe ſal gheleyden tot het claer, ende

ſuyverlicht der liefde, het welck hy

hun ſal gevendoor den middel van

den anderen Donckeren Nacht des

Geeſts, is't dat-ſe weerdich gevon

den worden om van Godt daer in

gheſtelt te worden.

De maniere die-ſe moeten hou

den in deſen Nacht der Sinnen, is

deſe, dat-ſe niet meer en moeten

vraghen naer de Meditatie, ende

bedenckinghe, door-dien dat 'et nu

niet meer den tydt en is, om ſulckx

te doen, ghelijck ick# heb

be, maer ſy moeten hare zielen in

ruſte,
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ruſte, ende vrede laten, al-hoe-wel

dat'et hun dunckt dat ſe niet met

allen doen , ende den tydt onnutte

lijck verquiſten, ende dat et door

hare ſlapheyt geſchiet, dat-ſe geené

luſt en hebben om op eenighe ſaken

met ſmaeck te peyſen : want ſy ſul

len voorwaerghenoech doen, is't

dat-ſe hare verlatentheyt met ver

duldicheyt verdraghen, ende in het

ghebedt vol-herden : want het ge

ne als dan van hun verſocht wordt,

is, dat-ſe hunne zielen ſouden vry,

ende ledich laten », ende met geene

kenniſſen, endeghepeyſen bekome

mert houden, ſonder daer eenighe

ſorghe te draghen van 'et ghene ſ

ſullen peyſen, oft mediteren ,#
alleenlijck te vreden houdende met

eene vredtſamighe, ende minnelijce

ke aendachticheyt tot Godt, ende

ſy moeten daer-en-boven daer oock

blyven ſonder alle ſorghvuldicheyt,

ende al te groote betrachtinghe, en

de begeerte van Godt te

ende te ſmaken : want alle die be

trachtinghen ontruſten de ziele, en

de trecken haer afvande vredtſami

he ruſte, ende ſoete ledicheyt der

## he, de welcke haer,in

deſen ſtaet gheſtelt zijnde, gegeven

wort : ende al-hoe-wel dat de ziele

ſeer groote vroeginghen der conſci

entie lydt, uyt vreeſe dat ſy haeren

tydtonnattelijckoverebrenght,ende

dat'et haer beter ſoude zijn, waer't

dat-ſe haer ſelven ieverans anders

mede bekommerden , door-dien

dat ſy in't ghebedt niet met allen en

kan doen oft peyſen ; des niet te

#ſoo is'et gheraetſaem,

at ſe haer ſelven lydtſamelijck ver

draghe, ende in ſtilte blyve, laten.

de haer voor-ſtaen , dat ſe om geen

ander reden naer het Ghebedt gaet,
e

evoelen, -

dan om aldaer hare vreught te ne

men, ende te blyven in de vryhe

haers Geeſts. Want waer't by aldié

dat-ſe uyt haer eyghen ſelven iet

wilde wercken met hare inwendige

Crachten , ſoo en ſoude ſy anders

niet doen , als die## beletré,

ende verlieſen , de welcke Godt

aen haer, door den middel van de

ſen vrede, ende ledicheyt geeft,

ende in ſtort. Want ghelijckerwys

eené ſchilder het weſen van iemant

wilden uyt-trecken, ende dat den

perſoon ſich herrewaerts, ende der

rewaerts keerden om iet anders te

doen, ſoo en ſoude den ſchilder niet

met allen konnen uyt-rechten, en

de het ghene hy nu alreedts getroc

ken hadde, dat ſoude hy oock ko

men te bederven ; Alſoogheſchiet

het oock met de ziele, de welcke,

als wanneer ſy in dien inwendighen

vrede, ende ledicheyt gheſtelt 1s,

door elcke werckinghe, ende affe

ctie, de welcke ſy in dien tydt ſoude

konnen oefenen, Jaeſelver de aen

dachticheyt, die ſy als-dan met

ſorghvuldicheydt beſorght, ſullen

haer ongetwyffelt verſtroeyen, ende

ontruſten, ende ſullen haer de dor

richeyt, endeydelinghe der ſinnen

doen gevoelen. Want hoe ſy meer

der eenich onderſteunſel der affe

étie, ende der kenniſſe ſal trachten

te hebben, hoe ſy oock meerder ge

breck ſal komen te ghevoelen,#

welck nu niet meer door dien wegh

kan vervult worden. Overſulckx is

het oorboorlijckaende ziele, die in

deſenſtaet gheſtelt is, dat ſy het vera

lies der werckinghen haerdercrach

ten niet en moet achten ; In tegen

deelſy behoorden te wenſchen dat

fy die met denalder-eerſten mochte

verlieſen: want als ſy de werckings

R r vande
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wande in-gheſtorte Beſchouwinghe

niet en belet, de welcke Godthaer

geeft met eene meerdere vredtſa

inighe overvloedicheyt , ſoo ver

maeckt hy haersende ſy geeft plaet

ſe dataſe brande, ende ontſteken

wordeinden geeſt door de liefde,

de welcke deſe Donckere, ende ver

hole Beſchouwinge mede-brenght.

. Ick en ſoude nochtans niet begee

ren, dat men hier uyt eenen al-ghe

meynen reghel ſoude trecken vande

Meditatie, ende redeneringhe te

verlaten : want men moet die noyt

laten, tenzy , als men ſich daer van

niet meer en kan dienen, ende dat

alleenlijck maer op dien tydt, als

den Heere die ſal beletten, oft door

den wegh der ſuyveringhe, ende

pynelijckheden, ofte wel door eene

volmaeckte Contemplatie, ofte Be

ſchouwinghe : want op alle andere

tyden, ende ghelegentheden, moet

men dit ſteunſel , ende hulpe altyts

hebben, ende namentlijck de Me

ditatie van 't leven, ende lyden van

ons Heere 3feſus Chriſtus, de welc

keisden alder-beſten middel, om

de ſuyveringhe, en de lydtſaemheyt

ende de gheruſticheyt van deſen

wegh te bekomen , ende daer-en

boven oock ſeer wonderlijck helpt

om tot die hoogh-verheveBeſchou

winghe te gheraken, de welcke

niet anders en is, als eene geheyme,

vredtſamighe, ende minnelijcke in

ſtortinghe van Godt, aende welcke

is't dat men plaetſe geeft, ſoo ont

ſteeckt zy de ziele met den geeſt der

liefde, ghelijck ſy in't naervolgen

de versken te kennen geeft.

HET x1. CAPITTEL.

Waer in uyt-gheleyt worden de dry verskens van't Gheſangh.

Benick met ancxt in liefd' ontſteken.

En ghevoelt d'ontſtekinghe

der liefde gemeynelijck niet

in't beginſel , door-dien dat ſe haer

noch niet en heeft begonſt t'ontſte

ken, om d'onſuyverheyt der natu

re, ofte wel , om dat de ziele aen

haer geene vredtſamighe plaetſe in

haer ſelvé en geeft, verſtaende haer

ſelven niet, ghelijck wy geſeyt heb

ben. De ziele begint nochtans on

dertuſſchen eene beancxſte begeerte

van Godt te ghevoelen » 't zy dat ſy

het doet, oft niet en doet, ende hoe

dat-ſe meerder voort-gaet, hoe ſy

haer ſelven meerder beweeght, en

de inde liefde Godts ontſteken be

vindt, ſonder te weten nochtans,

ende te verſtaen , hoe, ende van

waer dat haer deſe liefde, ende af

fečtie over-comt » ende in haer

# : het dunckt haer nochtans

at deſe vlamme, ende ontſtekinge

ſomwylen in haer ſoo groeyt, dat

ſe naer Godt wenſcht met eene

beancxſte liefde, volghens 't ghene

David van ſy ſelven ghetuyght met

deſe woorden , als wanneer hy in

deſen Nacht gheſtelt was, ſeggende:

Door dien mijn herte ontſteken is [ te

### der#
e] ſoo (ijn oock myne ſmaken, ende

### ghenveeſt : te we

ten,
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ten, vanden ſinnelijcken wegh tot

den geeſtelijcken, door deſe heyli

ghe dorricheyt, ende op-houdinge

van alle ſmakelijckheden, endeaf

fectien, daer wy van ſpreken; Ende

ick (ſeght hy) ben tot niet gebracht,

ende icken heb'et niet gheweten. Want

ghelijck wy gheſeyt hebben, de

ziele niet wetende wat wegh dat-ſe

moet houden, ſiet haer ſelven ver

nieticht in alle ſaken , 't zy dat het

hooghe, ofte leeghe ſaken zijn, die
ſy nochtans ſoetelijck# te

henieten, ende ſy bevindt haer

ſelven alleenlijck maer met liefde

doorwondt, ſonder te weten hoe :

ende om dieſwille dat de ontſtekin

ghe der liefde ondertuſſchenſeer

groeyt inden geeſt,ſoo zijn de ancx

ſten, die de ziele heeft voor haren

Godt, ſoo groot, dat haer dunckt?
dat hare beenderen in deſen dorſt

verdorren,dat hare nature verſlenſt,

ende dat hare naturelijcke wermte,

ende Cracht, om de gheweldicheyt

vanden dorſt der liefde, vergaet,en

de ontbreeckt, ende de ziele ghes

voelt oock ſeer wel, dat deſen dorſt
der liefde levendich is: den welcké

David oock hadde, ende gevoelde,

als hy ſeyde : Myne ziele is dorſtich

heweeſt tot den levenden Godt : al oft

y hadde willen ſeggen: den dorſt,

die mijne ziele ghehadt heeft, was

levendich. Van welcken dorſt, ge

merckt dat hy levendich is,inoghen

wy wel ſegghen, dat hy van dorſt

doet ſterven, al hoe-wel dat 'et ge

weldt van deſen dorſt niet ghedu

rich en is, maer ondertuſſchen ghe

beurt, ſoo ghevoelt men ghemey

nelijck nochtans eenighen dorſt.

Hier ſtaet nochtans te bemercké,

dat men deſe liefde , ghelijck ick

hier alreets hebbe beginnen te ſeg

ghen, in die beginſelen ghemeyne

lijck niet en comt te gevoelen,maer

wel dorricheyt, ende ledicheydt u

daer wy nu van ſpreken, ende als

dan ſoo is't dat het ghene de ziele,

inde plaetſe van deſe liefde, die na

derhandt ontſteken wort, gheſtelt

zijnde in't midden van deſe dorric

heden, ende ledicheyt der Crach

ten, comt te ghevoelen , niet an

ders en is, als eenen ghemeynen

ancxt, ende ſorghvuldicheydt van

Godt,met eeneſekere pijnlijckheyt,

ende vreeſe, dat-ſe hem niet en

dient, het welck een Sacrificie is

dat Godt grootelijcx behaeght, ſien

de den geeſt in quellinge, ende perſ

# , ende om ſyne liefde ſorgh

vuldich. Deſe ſorghvuldicheyt,en

de onruſte wordt inde ziele gheſtelt

door deſe verhole Beſchouwinghe,

tot dateſe mettertydt hebbende den

ſin een weynich gheſuyvert [, dat is

te ſegghen , het ſinnelijck deel 1 van

de natuerlijcke Crachten, ende af

fectien, door den middel der dor

richeden, die ſy daer in ſtelt , de

Goddelijcke liefde inden geeſt comt

t'ontſteken. Hier-en-tuſſchen is de

ziele hier geſteltop de maniere van

den ghenen, die van eene ſware

ſieckteghemeeſtert wort, ſoo dat ſy

in deſe geſtelteniſſe van deſen Donce

keren Nacht, ende dorre ſuyveringe

desghenegentheyts, niet anders en

moet doen als lyden , haer ſelven

heneſende van veel onvolmaeckt

eden, ende oefenende haer in ve

le deughden, om haer ſelven aldus

bequaem te maken tot de voorſeyde

liefde, ghelijck wy nu ſullen gaen

ſegghen in d'uyt-legginghe van het

naer volghende#
e -

Rr 2 o
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Ogroot gheluck!
Want door-dien###

le ſtelt in defenſinnelijcken Nacht ,

om dé ſin van't onderſte deel te ſuy

eren, ende dien te voeghen , on

# te vereenigen met

den geeſt » dien"#
de# hem die Bepeyſinghen

laten, ghelijckerwys hy oock daer

naer den geeſt is ſtellende in den

geeſtelijcken Nacht om dien te ſuy

veren, en de alſoo met Godt te ver

eenighen: ſoo bekomt de ziele ſoo

danich profyt (al-hoe-wel dat het

haer niet en dunckt) dat ſy't voor

een groot gheluck is houdende, ont

gaen te hebben den ſtrick, ende de

ancxſten vanden ſin , nopende het

onderſte deel, door den middel van

deſen gheluckighen Nacht , ende

daerom ſeght ſy : * * * . .

I

Ogroot gheluck! ,
Om welck versken wel te ver-,

ſtaen, ſoo moeten wy de profyten

hier wel bemercken, die de ziele

in deſen Nacht comt te vinden, om

welckers oorſaken ſy haer voor ge

luckich houdt, om dat ſy dien ghe

paſſeert is, welcke profyten, ende

vruchten ſy alle-gaeder begrypt in

de naervolghende verskens:

Stil uyt mijn eyghenhuys

ghestreken,

g'Heel onbemerckt ginck

ick met luſt.

Deſen uyt-ganck der ziele moet

verſtaen worden van dien, dé welc

ken ſy ghedaen heeft, haer Helven

ontreckende van d'onderworpinge,

ende ſlavernye daer ſy mede gebon
: * * *

den was aen het ſinnelijck deel, in

Godt te ſoecken door 'ſwacke, be

aelde, ende perijckuleuſe werc

inghen, ghelijck die van't onder

ſte deel zijn, mits ſy in alle gheval

len ſtrönckelde, ende quamp in duy

ſent onvolmaecktheden , ende on

wetenrheden te vallen, ghelijck wy

hier boven bemerckt hebben , al

waer wy vande ſeven hooft-ſonden

ghehandelt hebben : van alle de

welcke ſy verloſt is, door-dien dat

deſen Nacht in haer alle ſmakelijck

heden, ſoo van hemelſche als van

aerdtſche ſaken, uyt-bluſcht, ende

verſterft, ende alle Bepeyſinghen

verduyſtert, ende ontallijcke ande

re goederen in 't verkryghen der

deughden veroorſaeckt , ende by

brenght, ghelijck wy nu ſullen ſeg

ghen. Het ſal voorwaer eene ſeer

aenghename, ende vertrooſtelijcke

ſake zijn voor den ghenen, die de

ſen wegh bewandelt, te ſien, dat het

ghene, het welck de ziele ſoo ſwaer,

ſoo wederſpannich, ende ſoo tegene

ſtrydich aenden geeſtelijcké ſmaeck

ſcheen te weſen, ſoo veel goederen

in haer voorts-brenght [ de welcke

ſy bekomt (ghelijckwy geſeyt heb

bé) ſoo wanneer ſy door den middel

van deſen Nacht alle ſchepſelen, no

pende de affectie, ende werckinge,

uyt-gaet, ende den ſekeren wegh

aen-vat, ende wandelt Raer de eeua

wighe goederen, het welck voor

waer een ſeer groot gheluck is: ten

eerſten, om het groot goet dat-ſe

bekomt, het welck is , dat-ſe den

luſt, ende de affectie van alle ſaken

bluſcht : ten tweeden, om datter

ſeer luttel perſoonen ghevonden

worden, de welcke met lydtſaem

heyt, ende volſtandicheyt door de--

ſe enghe poorte , ende door deſen

ſlallWCI)
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nauwen wegh in-gaen, denwelcken

tot het leven leydt, ghelijck onſen

Salighmaker ſelver ſeght : Hoe en

ghe is de poorte, ende hoe nauwe is den

wegh, tot het leven leydt , ende

meynighe zijnder die dien vinden.

Want deſe enghe poorte en is niet

anders, als deſen Nacht der Sinnen,

waer door de ziele haer ſelven be

rooft, ende ontbloot, om daer in

te moghen gaen, haer ſelven be

ſtierende door het Gbeloove, 'twelck

alle ſinnen te boven gaet, op dat-ſe

daer naer door den enghen wegh

vanden anderen Nacht des Geeſts

ſoude moghen wandelen, inden

welcken gheſtelt zijnde , ſy groote

lijckx vervoordert, gaende tot Godt

in een alder-ſuyverſte Gheloove , het

welck den echten middel is, waer

door ſy met hem vereenicht wordt,

Maer om dieſwille dat deſê wegh

ſoo engh , duyſter, ende ſchroome

lijck is, inder-voeghen datter gee

neghelijckeniſſe en is tuſſchen déſen

Nacht der Sinnen, ende dien des

Geeſts, nopende de duyſterheden,

ende Pynelijckheden, ſoo worden

der veel weynigher ghevonden, die

hem door wandelen ; maer fijne

profyten, ende vruchten zijn oöck

veel grooter. Nu ſullen wy maer iet

gacn handelen vande vruchten, en

de voordeelen van deſen Nacht der

Sinnen, maer ſoo cort als 't moghe

lijck ſal weſen , om alſoo tot den

anderen Nacht te moghen komen,

r d

HET XII. CAPITTE L. d

Vande profyten, ofte vruchten , die deſen Nacht der Sinnen

inde ziele veroorſaeckt.

- Eſen Nacht, ende de ſuyverin

LV ghe des ghenegentheyts, is de

ziele ſoo ſaligh ende nut, om de

# goederen, ende voordeelen,

ie hy in haer voorts brenght (al

hoe-wel dat'et haer dunckt, dat ſy

door deſen Nacht van die eerder

berooft wort, ghelijck wy gheſeyt

hebben ) dat ghelijckerwys Abra

ham eenen grooten maeltydt heeft

op-gherecht , als hy ſynen Sone

Iſaac vande borſte ſpeende , alſoo

oock iſſer eene vreught indé hemel,

als wanneer Godt nu de ziele treckt

uyt de kinder-doecken die van ſijne

ermen ſtelt, ende haer op hare bee

nen doet gaen, ende vanghelijcken

haer het ſogh der borſten ontreckt,

ende de teere ſpyſe der kinderen ,

om haer een korſte broodt te doen

eten , ende haer begint te ſpyſen

met het broodt der ſterckte,'twelck

in deſe dorricheden, ende duyſter

heden vanden Sin ghegeven wordt

aenden geeſt, die nu ontledicht,en

de van het ſap der ſinnen ghelijck

uyt-ghedroocht is, welck broodt is

deſe in-gheſtorte Contemplatie,ofte

Beſchouwinghe, daer wy van ghe

ſproken hebben. Ende dit is het.

eerſte 3 ende principaelſte profyt,

het welck de ziele hier ontfanght,

waer uyt alle d'andere by-naer

voorts-komen.

d'Eerſte wandeſe voordeelen, en

de profyten is de kenniſie van ſy,

B. r 3 ſelven,
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ſelven, ende van fijne miſerie, en

de ellende. Want behalven dat alle

de gratien, ende jonſten, de welc

ke Godtaende ziele geeft, ghemey

nelijck in deſe kenniſſe gheheel ge

bonden zijn , ſoo is't oock dat de

ſe dorricheden, ende de ydelinghe

der Crachten , nopende de over

vloedicheyt, die de ziele te vooren

hevoelden , ende de moeyelijck

# die ſy in goede ſaken vint, haer

brenghen tot de kenniſſe van haer

eyghen verworpentheyt , ende el

lendicheyt. Hier van hebben w

eene ſeer ſchoone figure in't boec

Exodi , alwaer wy leſen , dat als

wanneer Godt de Kinderen van Iſ

rael wilde veroodtmoedighen, ende

brenghen tot de kenniſie van haer

eyghen ſelven, heeft hun gheboden

dat ſe hunne beſte ende cierlijcke

kleederen, die ſy ghemeynelijck

inde woeſtyne ghebruyckten , ſou

denaf-legghen, ſegghende : Leght

nu afu Ciraet dºrp. ende treckt uwe

ghemeyne werck kleederen aen, op

dat ghy-l. ſoudt kennen, hoedanich

lijck dat-ge van my verdient gehan

delt te zijn, het welck al 't ſelven

is, al oft hy hadde willen ſegghen:

ghemerckt dat die ſchoone, ende

cierlijcke kleederen, die ghy-liedé

draeght, d'oorſake zijn, dat-ge ſoo

leegh ghevoelen van uſelven niet en

hebt, ghelijck'et betaemt, leght-ſe

af; op# ghy-l. in't toe-komende,

ſiende u ſelven ſoo ſlechtelijck ghez

kleedt , ſoudt kennen wat ghy-liedé

zyt, ende dat ghy oock niet meer

en verdient. Waer uyt blijckt dat

de ziele tot de kenniſſe der waer

heyt comt uyt haer eyghen miſerie,

ende ellende, die ſy te vooren niet

en kende : want in dien rydt als'et

gelijck feeſt-dagh was,ende ſyciere

lijck ghekleedt wandelde, vindende

in Godt grooten trooſt, ſoeticheyt,

ende ſteunſel, ſoo hadde ſy van haer

ſelven eene meerdere voldoeninge,

peyſende als-dan dat-ſe Godt eeni

# dienſt dede. Ende al-hoe-wel

at ſy'et als-danſoo uyt-druckelijck

in haer ſelven niet en ghevoelde,ſoo

blyft'er nochtans iet daer van in

haer herteſteken door't behaghen,

ende voldoeninghe, die ſy in die

ſoeticheyt, ende ſmaeck comt te

vinden. Maer als ſy ſoo verre ghe

brocht wort , dat ſy de kleederen

der quellinghen, der dorrichedens

ende der verlatentheden moeten

aen-trecken, alle voorgaende ver

lichtinghen verduyſtert zijnde ; ſoo

is't dat ſy als-dan waerachtelijcker,

ende oprechtelijcker beſit, ende in

haer heeft die hoogh-verheve, ende

noodtſakelijcke deught der kenniſle

van haer eyghen ſelven , haren ey

ghen perſoon nu voor niet houden

de , ſonder oock eenighe voldoe

ninghe van haer ſeven te willé heb

ben, want ſy ſiet wel, dat ſe uyt

haer ſelven niet met allen doen kan,

noch vermach. Deſe weynighe vol

doeninghe van haer ſelven , ende

# die ſy lydt, om dieſwille

at haer dunckt , dat-ſe Godt niet

en dient, comt Godt veel meer te

achten, als alle wercken, die ſy te

voren dede, ende alle ſoeticheden,

ende ſmaken, die ſy was ghenieten

de , al-hoe-wel dat-ſe ſeer groot »

ende verheven ſchenen te weſen;om

dieſwille dat die in haer veel on

volmaecktheden, ende ontwetent

heden veroorſaeckten. Ende uyt

deſe dorricheden, ende eyghen ken

niſſe en komen niet alleenlijck die

goederen voorts , daer wy van ghe

ſproken hebben, maer oock de pro

fyten
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fyten daer wy nu van ſullen ſprekë,

ende noch veel andere,die wy voor

by-gaen, komen daer uyt voorts,

# elijck uyt haren oorſpronck, ende

nteyne.

Voor 't eerſten ſoo verkryght de

ziele daer door, dat-ſe met eene

rootere eerbiedinge ende beleeft

eyt met Godt comt te handelen,

de welckealtijdt verſocht wordt om

den Alder hooghſten te naederen,

ende met hem te handelen, 'twelck

ſy nochtans niet en dede als wan

neer ſy wasinden voorſpoet van ha

re vertrooſtinghen, ende welluſten;

om dieſwille dat de voordeelen, en

de jonſten, die ſyghevoelde, hare

# entheyt wat ſtouter,ende on

eleefder maeckten, als het wel be

hoorden, om met Godt te hande

len. Ghelijckerwys aen Moyſes ge

beurt is, den welcken, als hy#
waer wiert dat Godt hem toe

ſprack , aen-ghelockt zijnde door

en ſmaeck, ende begeerlijckheyt,

ſonder voorder achterdencken, ſich

verſtoutte van hem te naerderen,

waert dat Godt hem niet bevolen

hadde ſtille te ſtaen , ende ſyne

ſchoenen af-te-legghen, ſeggende:

En comt hier niet naerder, ontbindt de

ſchoenen van uwe voeten. Waer uyt

men beſpeuren kan, met wat eer

biedinge,ende diſcretie dat menmet

Godt moet handelen in d'onbloo

tinghe der ghenegentheyt. Over

ſulckx naer dat Movſes hier in om

derdanich gheweeſt was, wiert hy

ſoo voorſichtich, ende by reden,dat

de H. Scrifture ſeght , dat hy niet

alleenlijck derfden naerder komen,

maer oock dat hyGodt nien en derf

de aenſchouwen : want uyt-ghe

trockende hebbende de ſchoenen

der luſten, ende der ghenegenthe

den, ſoo kenden hy ſeer wel ſyne
ellenden , ende krancheden voor

Godt, alſoo moeſte hy oock doen

om Godts woorden te moghen aen

hooren. De bereydinghe die Godt

oockaen Job gaf, om met hem te

ſpreken, en zijn die welluſten,ende

glorie niet gheweeſt, de welcke hy

ghemeynelijck in Godt was ghenie

tende, ghelijck hyſelver verhaelt;

maer het was dien ellendighë ſtaet,

daer hy in gheſtelt was , ſittende

naeckt ende bloot op eenen meſt

hoop , verlaten, ende van fijne ' .

vrienden ſelver vervolght , over

golft met ancxſten, ende bitterhe

den, zijn lichaem zijnde beſtroeyt,

ende beſaeyt met wormen, ende

als-dan heeft den Alder-hooghſten

# den ermen uyt dendreck ver

eft ] ſich aen hem met eene groo

tere overvloedicheyt, ende ſoetice

heyt mede ghedeelt, hem ontdec

kende de diepe verholentheden ſijn

der wysheyt, het welck hy noyt te

voren inden tydt van ſijnen voor

ſpoedt ghedaen hadde.

Men moet hier oock noch een an

der ## profyt bemercken , het

welck ghevonden wordt in deſen

Nacht , ende dorricheydt van de

ſinnelijcke begeerlijckheydt, ghe

merckt dat nu de ghelegentheyt

Ibid.6N

3fobz.

voor-gevallen is van daer af te ſpre

ken, te weten, dat Godt in deſen

Donckeren Nacht der genegentheyt -

op dat'et waerachtichzy het ghene 8,

en Propheet ſeght : U lucht# in Iſa. 58.

de duyſterniſſen op gaen J de ziele niet 19 •

alleenlijcken verlicht, door de ken

niſle die hy haer geeft van hare el

lenden, ende verworpentheyt, ge

lijck wy gheſeyt hebben, maer oock l
de kenniſſe van zyne Goddelijcke

boogheydt , ende bestijdiº,
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Want behalven , dat de gh ene

entheden, de luſten; ende de ſinne

# ſteunſelen verſtorven zijnde ,

het verſtandtſuyver, ende vry blyft

om de waerheyt te begrypen: door

dien dat den ſinnelijcken ſmaeck ,

ende ghenegentheydt [al-hoe wel

dat hy oock is van geeſtelijcke ſaké]

den geeſt verduyſtert, ende belem

mert; ſoo is't dat de ancxſten, ende

dorricheden der ſinnelijckheyt het

verſtandt van ghelijcken oock yer

lichten , ende ſcherp ſinnich ma

ken, ghelijck Iſaias ſeght: De quel

linghe Jal verſtandt geven aen't ghe

hoor : ghelijck ## oock doet in

eene ledighe ende onbekommerde

ziele ( het ghene verſocht wort om

ſijnen Goddelijcken in-vloedt t'ont

fanghen ) de welcke hare Goddea

lijcke Majeſteyt, door den middel

van deſen Donckeren Nacht, ende

dorre Beſchouwinghe , boven-na

tnerlijcker wyſe onder-richt in ſyne g

Goddelijcke wysheyt, het welck hy

te voren niet en dede, ter oorſake

vande voorighe ſmakelijckheden.

Den voor - ghemelden Propheet

geeft ons deſe ſake ſeer wel te ken

nen, ſegghende : Aen wie ſal hy de

wetenſchap leeren, en de aen wieſal hy

't ghehoor doen verſtaen!? Aendeghene,

die gheſpeent zijn van't melck, die af

ghetrocken zijn vande borſten. Door

welcke woorden ons te kennen ge

geven wort , dat noch het eerſte

melck der geeſtelijcke ſoeticheydt,

noch het ſteunſel der ſmakelijcke

redeneringen der ſinnelijcke crach

ten, die de ziele te voren proefde,

ſoo goede bereydingen niet en zijn

tot deſen Goddelijcken in-vloedt,

# wel zijn de beroovinge van

et een, ende de onthechtinge van

het ander. Overſulex is't oorboor

lijckaen eene ziele, om dien alder

hooghſten Koninck met behoore

lijcke eerbiedinghe, ende beleeft

heyt te hooren, dat ſy vaſt op hare

beenenſtaet, ſonder dat ſy met ha

reaffectie, en de ghenegentheyt op

eenighe ſake ſteune, ghelijck den

Propheet Habacuc van ſy ſelven

ſeght : Op myne hoede ſalickſtaen,

dat is te ſegghen, ſonder eenich

ſteunſel van myne ghenegentheyt,

ende ick ſal mynen ganck vaſt-maken

op de ſterckte , dat is, ick en ſal met

mijne ſinnen niet redenen, ende ick

Jal beſchouwen op dat sck ſien mach,

wat mygheſeydt ſal worden. Hieruyt

blijckt dan, dat uyt deſen dorren

Nacht eerſt vooral voorts-comt de

kenniſſeſijns ſelfs, uyt de welcke,

ghelijck uyt haer fondament ſpruyt

de andere kenniſſe, te weten van

Godt. Hierom ſeyde den H. Augu- ,

ſtinus tot Godt : Laet my mijn ey

hen ſelven kennen, Heere, ende alr

dan ſalick tot uwer kenniſſe komen :

want ghelijcke de Philoſophen ſeg

ghen : Het een uytterſte wort ſeer

wel ghekent door't ander.

Op dat ick dan claerder ſoude mo

hen betoonen de cracht, die deſen

ſinnelijcken Nacht heeft in ſyne

# , ende verlatentheyt,om

eene veel grootere verlichtinghe te

veroorſaken, die de ziele (ghelijck

wy gheſeyt hebben ) hier van Godt

ontfanght , ſooſalick hier eene ge

tuygheniſſe van David voor-ſtellen,

waer door hy ſeer wel te kennen

geeft die groote cracht, de welcke

deſen Nacht heeft, om deſe verhe

ve kenniſle Godts voorts-te-bren

ghen , met deſe woorden : In't

woeſt landt, ende onbewandelt , ende

ſonder water, ſoo heb ick voor u ver

ſchenen in de H. Plaetſe, op dat ick n'

* - Cracht

Hahac.
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Cracht, ºnd klorisſauds ſien. Het is

voorwaereene ſake om ſeer te ver

wonderen, dat David hier niet en

ſeght, dat de geeſtelijcke welluſten,

ende veel andere ſoeticheden, die

hyghenoten hadde. ,,geene berey:

dinghe, ofte middelgheweeſt en

hebben, om de Goddelijcke glorie

te kennen; maer integhendeel de

dorricheyt, de verlatentheyt, ende

de ontblootentheyt desſinnelijckx

deel, het welck hier verſtaen wort

door het dor, ende woeſt landt :

ende hy en ſeght oock niet dat de

begrypinghen, ende de Goddelijcke

bepeyſinghen, daer hyſich dickwils"

van ghedient hadde, denwegh wa

ren, om Godts Cracht te moghen

aenſchouwen, ende te ghevoelen;

maer wel d'onmoghentheyt van ſy

neghepeyſen, en de begrypinghen

op Godt te ſtellen, ende niet konné

voorts-te-gaen met de redeneringhe

vande verbeeldelijcke overdenc

kinghe, het welcke hier verſtaen

wort door de aerde ſonder wegh,

Overſülckx dan is deſen Donckeren

Nacht met ſijne dörricheyt , ende

Iedicheyt den middelomtotde ken

niſſe van Godt, ende van ſy ſelven

tegheraken, al-hoe-wel dat et niet

en geſchiet met alſulcke volmaeck

heyt, ende overvloedicheyt, ghe

lijck inde anderen Nacht der Geeſt:

door dien dat deſe kenniſſe alleen:

lijckmaeren is ghelijck het begin
ſel van d'andere.

Die zieletreckt oockuyt de dor

richeden, ende ledicheyt van deſen

Nacht der begeerlijckheyt, eene

geeſtelijcke 'oodtin6edicheyt, de

welcke eene deught is, die contra

rie, ende teghen-ſtrydende is aen

d'eerſte hooft-ſolide, de welcke

#re ben de geeſtelijckahoo

-

'deel ſy

verdicheyt te zijn. Door welke

oodtmoedicheyt, die verkreghen

wort door de voor-ghemelde ken

niſſe van fijn ſelven, wort de ziele

# van alle die onvolmaeckt

eden, inde welcke ſy quam te val

len ten tyde van haren voorſpoet,

Want ghemerckt ſy haer ſoo dor -

ende ellendich ſiet, ſoo en ghevoelt

ſy in haer ſelven oock de minſte ge

peyſen niet, door de welcke ſy haer

ſoude konnen laten voorſtaen, dat

Gſe beter heeft als andere softe dat-ſe

die te boven gaet, gelijck ſy te vo
TCIlP# doen #jacin-tegen

eleydt dat d'andere'haer

verre te boven gaen Ende hier uyt

ſoo volght de liefde van onſen

naeſten den welcken ſy groote

lijckx comt te achten, ende ſy en

veroordeelt hem niet meer, gelijck

ſypleeghde te doen, als ſy beſnerck

ten dat ſyyveriger was,als wel d'an

dere; maer ſy kent alleenlijck maer

hare ellende, de welcke ſy ſooghe

durich voor ooghen heeft dat ſy

die daer van ndyt en durft afkee

ren, om die op een ander te wor:

pen. Het welck David,##
Nacht gheſtelt zijnde, ſeer wonder

lijck heeft uyt-ghelëyt met deſe
woorden : Ick ben ſtomgheivorden, Pſ. 38,

- hi, in de ick 3.

##heb gheſaveghen van , en de myne

##eght hy , om dieſwille #
# , dat # # ederen#
ZIe1e bodanſichlijckte nietgebrocht

waren, # t#

#ander ſolide imaert #
daer-en-boven ook#
wirt , ſoo dat hy van de goederen
van andere niet en konde ſpreke

om de droefheyt, de welcke,
S kenniſſe



322
Eerſten Boeck

kenniſfe van fijne ellende, endemi

ſerie in hem veroorſaeckten. -

Daer-en-boven worden deſe per

ſoonen door deſen middel oock on

derdanich , ende ghehoorſaem in

den geeſtelijckenwegh. Want door

dien dat ſy hun ſelvenſoo ellendich

heſtelt ſien, ſoo aenhooren-ſe niet

een lijck dé ghenen, die hun leert,

maer ſy wenſchen oock van een

ieder onder-richt te zijn, ende in't

ghene dat hun te doen ſtaet, beſtiert

te worden. De vermetentheyt ver

dwynt daer-en-boven oock, door

de welcke ſy inden tydt van haren

voorſpoet ſomwylen op-gheblaſen

wirden. Ende ten leſten worden ſy

door deſe gheſtelteniſle van alle on

volmaecktheden gheſuyvert , de

welcke wy vermelt hebben, als wy

vande geeſtelijcke hooveerdicheyt.

gheſproken hebben,

HET XIII. CAPITTEL -

waar in gbehandelt wort van noch andere profyten, die deſºn

Nacht der Sinnen veroorſaeckt inde ziele.

D# Donckeren , ende dorren

A7 Nacht ſuyvert grootelijckx de

onvolmaecktheden, voorts-komen

de uyt de geeſtelijcke Giericheydt,

door de welcke de ziele aen geport

zijnde, begeerde nu d'eene, nu de

andere geeſtelijcke ſaken, noch ſy

en was óyt tevreden met deſe, ofte

met eenighe andere oefeninghe,

door de begeerlijckheyt der ghene

gentheyt, ende ſmaeck die ſy daer

in ghenote. Ende ghemerckt dat

ſy dienſmaeck ende trooſt in dier

ghelijkke oefeninghen niet meer

en vindt , ghelijck ſy pleeghde,

maer in 'teghendeel onluſt, ende

aerbeyt; ſoo is't dat ſy die ſoo ma

telijck, ende ſoberlijck gebruyckt,

dat-ſe nu eerder foude komé te ver

lieſen , om dieſwille dat ſy die nu

ſoo weynich ghebruyckt, daer ſy te

voren quam te verlieſen, om dieſ

wille dat ſy die als-dan te veel ghe

bruyckten ; al-hoe-wel dat Godt

aen die, de welcke hy in deſê Nacht

Somt te ſtellen , ghemeynelijck

- -

geeft de ootmoedicheyt, ende eene

ſekere veerdicheydt tot het goet,

maer dat gheſchiet ſonder eenighen

ſmaeck,op dat ſy'et alleenlijck voor

Godtſouden doen , het ghene hun

gheboden wort , ende op deſema

niere ont-eygenen ſy haer ſelven in

veele ſaken, door-dien dat ſy daer

in#ſmaeck meer en vinden.

len ſiet oockclaerlijck , dat de

ziele door deſe dorricheyt, ende on

ſmakelijckheyt vanden ſin, de welc

ke ſy in geeſtelijcke ſaken vint, haer

ſelven ſuyvert, ende verloſt vande

## geeſtelijcke on

kuysheyt , daer wy van ghehandelt

hebben , de welcke , ghelijck wy

daergheſeyt hebben, gemeynelijc

vercorſaeckt wirden vande ſoetic

heyt »ende behaghelijckheydt des

Geeſts, die door ſyne overvloedic

heytaen het ſinenſijck deel mede

ghedeelt wirr.

Voor ſoo veel als d'onvolmaeckt

heden aen-gaen vande geeſtelijcke

gulſicheyt, vande ## de ziele

- - - - - - - ghg;
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gheſuyvert, en de verloſt wordt in

deſen Doncker en Nacht , kan men

hier voren leſen, alwaerwy daer

van ghehandelt hebben ,al-hoe-wel

dat wy die niet al-te-mael voor-ge

ſtelt en hebben, aengheſien dat ſy

ontallijck zijn: overſulcx en ſalick

die hier oock niet verhalen, door

dienickdeſe Nacht geerne ten eyn

de ſoude brenghen, om te gaen han

delen vanden anderen Nacht , waer

in vanonseene leeringhe van groot

ghewichtſal voor-gheſtelt worden,

Nochtansom de ontallijcke profy

ten , ende vruchten te kennen, die

de ziele, boven de voor-ghemelde,

door deſen Nacht bekomt teghen

de ſonde der geeſtelijckegulſicheyt,

ſoo is het ghenoeghſaem , gheſeyt

te hebben, dat deziele verloſt wort

van alle die onvolmaecktheden, de

welcke wy vermelt hebben, jae van

noch veel meerdere, endegrootere

quaden, die wy hier voren niet ver

haelten hebben, inde welcke veele

perſoonen ghevallen zijn, daerwy

d'ondervindentheyt van hebbé, om

dieſwille dat ſy den luſt, ende be

eerlijckheyt der geeſtelijcke gulſic

eyt , niet ghetemt, mochte ver

loochent en hebben. Want ghe

merckt dat Godt in deſen dorren,

ende Donckeren Nacht, daer hy de

zieleineſtelt, hare begeerlijckheyt

ende luſt foodanichlijck ghetoomt

houdt , dat ſy haer nauwelijcx kan

ſpyſen, ende vermaken met de ſin

nelijcke ſmakelijckheden,ende ſoe

ticheden, 't zy dat-ſe haer van he

melſche, 'tzy van aerdtſche ſaken

komen, ende dat hy daer in vol

herdt, inder-voeghen dat de ziele

haer als dan allenskens begint te

herſtellen, te verſterven, ende

naer de begeerlijckheyt, endeghe
Al -

negentheyt te voeghen, ſoo dat het

haer dunckt , dat-ſe de Crachten

haerder paſſien verlieſt; ſoo is't dat

ſy door den middel van deſe geeſte

lijcke maticheyt , boven de voor

ſeyde, noch veel andere wondere

lijcke profytens ende vruchté comt

tºontfanghen , door-dien dat de zie

le door de verſtervinghe der ſinne

lijcke begeerlijckheyt, endeghene

gentheyt in peys, eade geeſtelijcke

vrede comt te leven : want daer de

ghenegentheyt , ende begeerlijck

heyt niet en heerſcht , ofte heer

ſchappye heeft , daer en is geene

verſtooringhe , maer alleenlijck

peys, ende Goddelijckentrooſt.

Hieruyt ſpruyt noch een ander

profyt, te weten, dat de zieleghe

meynelijck heeft de ghedenckeniſſe

Godts, met eene vreeſe,ende ancxt,

dat ſy achterwaerts deynſt inden

# wegh , ghelijck w

noch gheſeyt hebben. Het welc

voorwaer een groot profyt is, ende

niet vande minſte, in deſe dorric

heyt, ende ſuyveringhe der ghene

# : want de ziele wort'er

oorghereynicht, ende gheſuyvert

vande onvolmaecktheden, die haer

bleven aen-hanghen door de ſinne

lijcke luſten, ende affectien, die uyt

haer ſelven de ziele verdompten,
ende verblinden.

In deſen Nacht is noch een ander

ſeer groot profyt voor de ziele, te

weten, dat-ſe haer oefent in alle

deughden te ſamen, ghelijckerwys

inde lydtſaemheyt, lanckmoedic

heyt, de welcke menſeer wel oef

fent in deſe dorricheden, endeyde

linghen - vol herdende inde geeſte

# oefeninghen, ſonder eenigen

trooſt , ofte ſmaeck. De liefde

Godtswort hier oock gheoefent,

ss 2 midts



nertriº aat Eerſten Boeck - r: g: ' t vr

Pſ. 76.

midtsſy nu niet beweeght en wordt

door de ſinnelijcke, ende#

lijcke ſoeticheyt, de welcke ſy in

die ninghen vindt,maeralleen

- r Godt, ende terliefde van

Deſghelijckxwort hier oock

gheoefent de deught der Sterckte,

want doordeſe moeylijckheden,ene

de bitterheden, die ſy in hare werc

kinghe gheyoelt, ſoo treckt ſy de

ſieckte uyt hare#
epdeſe manierewortſy verſterckt,

Eyndelijckſoooeffenthaer deziele

ten tydevan deſe dorricheden, ſoo

wel inde hooft-deughden, als inde

Goddelijcke, ende zedelijcke. En

de dat de ziele in deſen Nacht vert

kryght alle deſe viervooreghemelde

profeten, ebde goederen, teweten,

de blyſchap des vrede, eene ghe

woonelijcke, ende ghedurigheghe,

denckeniſſe van Godt, de ſuyver

heyt des herten, rende de oefenin

he der deughden, daer wy nu van

komente ſpreken, dit getuyghtons

den konincklijcken Propheet Da

vid,jden welcken, indeſen Nacht

gheſtelt zijnde, het felven door de

ondervindentheyt gheplogen heeft,

met deſe woorden : Myne giele en

heeft niet willen ghetrooſt zijn, ickheb

ke Godt ghedachtschgheweest, en de ick

hebbe vreughtghehades en de ick ben

gheoefent, en de mynengeeſt heeft be

weken. Ende een weynich daer

naer voeght hydaerby : Ende ick

hebbe des nachts met mijn herte bee

dacht, en de itkwirdegheoefent, ende

ickvaaghdemynengeeft ze te weten,

van alle affectien. -

Door deſe dorficheytdes ghene

gentheytswort de zieleroock ghe

Huyvert van d'onvolmaecktheden

vand'ander dry geeſtelijckekranck

heden, te weten, vanden Nydt,
ambium r- -

Gramſchap, ende Traegheyt, ende

ſy verkryght de deughden, die daer

aen Contrarie zijn : want de ziele

verſacht, ende vernedert zijnde

doordeſe dorricheden, moeyelijck

'heden, ende door andere quellins

#hen, ende pynlijckheden, waer

door ſy van Godt in deſen Nacht ge

oefentwort, ſoo wort-ſe gevoegh

ſaem, ende gheheel ſachtmoedich

ten opſicht van Godt, van haer ſel

xen 3 endevan haren naeſten, ſoo

dat ly #nu niet meer ontſtelt en

wort,noch door eenighe grammoe

dicheyt beroert teghen haer ſelven

om haer eyghen ghebreken, noch

teghen haren naeiten om ſijne on

volmaecktheden, ſy en is oock van

Godtſoo weynich niet meer voldaé

ghelijck te voren, noch en doet ee

nighe onbehoorlijcke clachten te

ghenhem, omdat hy haer terſtont

niet deughdelijck en maeckt, Aen

gaende de nydicheyt, ſy is in deſe

gbeſtelteniſie lief-ghetallich tot haa

rennaeſten, ende is't by-aldien dat

ſy eenigheidydicheyt ghevoelt, die

en is niet meer quaet, ghelijck ſy te

voren was, als wanneer ſy eenighe

pijnlijckheyt glievoelden, dat an

re meerder geacht wirden alsſy,

ende haer in deughden te bovengin:

ghen , want ſiende haerſelven hier

ſoo ellendelijek ghettelt, wycktſeer

geerne aen alle d'andere; ende de

nydicheyt die ſy noch ſoude konnen

hebben, is deughdelijck, ſoecken

de dienaer-te-volghen, het welck

voorwaer eene groote deught is -

De traegheyt, ende 't verdriet,

die ſy in deſegheſtelteniſſe comt te

lyden in geeſtelijcke ſaken, en zijn

oock niet quaet, ghelijck te voren:

want die wirden veroorſaeckt vande

geeſtelijcke, ſmakelijckheden , #
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ſy ondertuſſchen ghenote, ende ge

voelde, ende als wanneer die haer

uament ontbreken, ſoo trachte ſy

# te bekomen, maer deſe verdrie

telijckheden en komen niet meer

uyt deſeghebrekelijckheden der ſin

nelijcke ſmakelijckheyt, door-dien

dat Godt in deſe ſuyveringhe der

ſinnelijckheyt, haer die in alle din

ghen ontrocken heeft.

Boven deſe voorſeyde vruchten

ontfanght ſy'er noch andere ontal

lijcke meer doorden middelvande

ſe dorre Beſchouwinghe : wantge

ſtelt zijnde in't midden van deſe

ancxten, ende dorricheden, ſoo ge

beurt het dickwils, als ſy het min

ſten daer op peyſt, dat Godthaer

eene ſeer geeſtelijcke ſoeticheydt,

eene alder-ſuyverſteliefdegendeon

dertuſſchen eenighe geeſtelijcke,en

de ſeer teere kenniſſe mede-deelt,

vande welcke elcke een in't beſon -

der van veel grooter weerden ende

profytis, als alle dieanderejonſté,

die ſyte voren gheſmaeckt hadde,

al-hoewel dat de ziele haer ſelven

in'tbeginſel niet en laet voor-ſtaen,

dat et alſoo is, door-dien dat den

# in-vloet, denwelcken

aer hier ghegunt wort, ſeer teer,
ende overſulcx vanden ſin niet en

kanghevoelt worden. - er ,

Eyndelijck, om diefwille dat de

ziele haer ſelven in deſenſtaet fuy

vert van alle ſinnelijcke affectien,

ende ghenegentheden, ſoobekomt ,

ſy de vryheyt desGeeſts, inde welc

ke ſy de twelf vruchté vanden Hey

lighen Geeſt verkryght. Sy wort

hier oock opeene wonderlijcke ma

niere verloſt vande dryvyanden, te

weten wanden duyvel, vande wea

relt, ende van het vleeſch : want

denſinnelijckenſmaeck in alle din
.

ghen ghebluſt zijnde, ſoo en hebbe

deſe dryvyanden geenecracht,noch

macht meer, om den geeſt te be

ſtryden.

Deſe dorricheden maken dat de

ziele Godt ſuyverlijck lief heeft ,

aengeſien ſy nu niet meer beweeght

en wortom te wercken door de ſóé

ticheyt, ende ſmaeck van't werck,

helijck'et miſſchien ghebeurde,als

y in die ſoeticheyt overvloeyden;

maer alleenlijckom Godt te beha

ghen. Sywort ooek verloſt vande

vermetentheyt, ende van haer ey

ghenbehaghelijckheyt, die fy miſ.

ſchien hadde inden tydt van voor

ſpoet, integhendeelſy wort vrees

#"# ha

re wercken, ſonder eenighev

##
#

te hebben in haer ## rin

de heylighevreeſe# eghen is,die

de deugIrden bewaert, ende ver

meerdert. Deſe dorricheydt bluſt

oock de begeerlijckheden, ende de

levende beweginghen der nature,

ghelijckgheſeyt gheweeſtis: want

het ſoude ghelijck een mirakel zijn

behalven de foeticheydt, ende

maeck, die Godtde ziele onder

tuſſchenin-ſtortij dat ſy door hare

vernuftheyt, eenighen ſinnelijcken

ſmaeck , ende trooſt - in eenich

werck,ënde geeſtelijeke oefeninge

ſoudevinden, ghelijck wy hierbo

ven alreedtsgheſeyt hebben,

In defen dorren Nacht groeyt in

de ziele oock eeneſorghvuldicheyts

ende ancxt om Godt te dienen:want

# de borſten der ſinne

ijckheyt allenskens verdrooghen »

met dewelcke ſy de ghenegenthe

den onder-ſteunden, ende voeden,

daerſyaen-ghehecht was 5 ſoo en

blyfter nu niet anders als de dorres
Ss 3 -Il

-

:
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endenaecktebegeerte, ende ancxt

om Godt te dienen, het welck ſeer

aenghenaem is aende Goddelijcke

Majeſteyt, volghens 'tghene David

ſeght : Eenen bedruckten geeſt, is een

Sacrificie aen Godt. Ghemerckt dan

dat de ziele ſeer wel weet, dataſe in

deſen dorren Nacht, door dé welc

kenſy ghegaen is, ſoo.groote, ende

ſoo overvloedighe weldaden, ende

voordeelen ontfanghen heeft, ghe

lijckwy hier verhaelt hebben, ſoo

magh ſy met recht in het Gheſangh ,

het welckwy verclaren, wel haren

gheluckighen uyt-ganckſinghen:

O groot gheluck, en on
verovacht !

Stil uyt mijn eyghen huys

8# 671 ,

g'Heel onbemerckt ginck

ick met luſt.
" Dat is te ſegghen, ick ben ver

loſt uyt de ſtricken, ende uyt de ſla

vernye vande ſinnelijcke genegent

heden, ende affectien, ſonder dat'et

iemandt ghewaer wirt, ofte be

merckte, te weten, ſonder dat my

iemandt van die dry voor ghemelde

vyanden conde beletten,de welcke,

# wygheſeyt hebben, de zie

e vanghen met de ſtricken van deſe

ſinnelijcke ſmakelijckheden, ende

weder houden haer, op dat-ſe uyt
haer ſelven niet en ſoudegaen tot de

vryheydt vande volmaeckte liefde

Godts, ſonder de welcke deſe vy
anden haer oock niet en konnen be

vechten, ende beſtryden.

Overfulckx dan als de vier paſſien

der ziele , de welcke zijn de Bly

ſchap, de Droefheyt, de Hope,

ende de Vreeſe, door eene gedurie

ghe verſtervinghe ghevredicht,ende

# zijn, ende als de natuerlijc

eghenegentheden door de ghedu

righe dorricheden oock gelijck in't

ſlaep zijn : ende als oock dat goet

accordt der ſinnen, ende der inwen

dighe crachten op houdt van werc

ken , daer-latende de redelijcke

werckinghen, de welcke ſijn ghe

lijck hetghemeyn volck van het on

derſte deel der ziele; ſoo is't dat die

dry vyanden deſe# desgeeſt,

geenſints en konnen beletten, ende

alſoo blyft het huys in peys, en vre

de , ghelijckerwys gheſeyt wortin't

naervolghende versken.

HET XIV. CAP ITTE L.

Waer in verclaertwort het leite verſken van't eerſte Gheſangh:

Mijn huyſken blyvende gheruſt.

Ethuys des Sinnelijckx deel

I zijnde nu in ruſte, dat is te

ſegghen , hare paſſien verſtorven

zijnde, de begeerlijckheden ghe

bluſt, en de deghenegentheden ge

vredicht door den middel van deſen

--

ſalighen Nacht der ſinnelijcke ſuy

veringe,is de ziele uyt-gegaens om

inden wegh des Geeſts beginnen te

treden, het welckeyghen is aende

ghene, die nu alreedts voort-ganck

ghedaen hebben, denwelcken men

- -
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anders noemt, denwegh der ver

lichtinghe , ofte der in-gheſtorte

Beſchouwinghe, door welcke Be

ſchouwinghe Godt de ziele van ſy

nen 'twegen ſpyſt,ende vermaeckt,
ſonder dat de ziele van haren 't we

ghen redent , ofte door hare ver

nuftheyt mede-werckt. Soodanich

is dan den Nacht, ende de ſuyverin

# Sinnen , ghelijck wy dien

eſchreven hebben, welcken Nacht

inde gene,die daer naer ſullen tredé

inden anderen Nacht , den welcken

aenden Geeſt veel moeyelijcker,en

de ſwaerder is, om te moghen ghe

raken tot de Goddelijcke vereenin

ghe der liefde met Godt [de welcke

niet al-te-mael, maer ſeer weynige

bekomen ) is ghemeynelijck ver

gheſelſchapt met ſware quellingen »

ende ſinnelijcke bekoringhen , de

welcke langhen tydt duren, al-hoe

wel dat-ſe in ſommighelangher du

ren, als wel in andere. Want aen

ſommighe wort ghegeven den en

ghel van Satan , die den geeſt der

onkuyſcheyt is, op dat hy haerlie

der ſinnen ſoude quellen, ende be

vechten met ſeer ſtercke, ende

ſchroomelijcke bekoringhen, ende

haren geeft overvallen met on

ſuyvere ghepeyſen, ende hare ima

ginatie met ſeer ſtercke, ende leven

de verbeeldinghen pynighen , het

welckaen hun ſomwylë een ſwaer

der torment is, als de doodt ſelver

Ondertuſſchen is met deſen Nacht

oock vervoeght dé geeſt der blaſphe

mie, ofte der laſteringhe, den welc

ken door-loopt, ende ſich mengelt

onder alle hare begrypinghen , en

de# met onverdraghelijc

ke laſteringhen, de welcke hy on

dertuſſchen met ſulck een groot ge

brenght, ende voor ſtelt, dat ſe ge

lijck ghedwonghen worden die met

woorden uyt-te-ſpreken, het welck :

voor hun een groot torment is.

- Somwylen worden ſy bevanghen

met eenen anderen vervloeckten

geeſt, den welckenghenoemt wort

den Geeſt der Draeyinghe, die hun ge

even wort tot eene oefteninghe,

en welcken hunne ſinnen ſcoda

nichlijek verduyſtert, dat hy hun

met duyſent ongheruſticheden,ende

ancxten comt te vervullen, ende hy

vertwyffelt, ende verwert hun in

hun oordeel ſoodanichlijck, dat-ſe

haer ſelven noeyt in eenighe ſaken

konnen voldoen, noch ſteunen op's

oordeel, ende raedt van een ander,

het welck voor waer is een vande al

derſwaerſte perſſinghen van deſens

Nacht, het welck ſeer naer over

een comt met de ſchroomelijckhe

den, die de zielen over komen in

den Nacht des Geeſts.

Gcdt die ſendt ghemeynelijckde

ſe pijnlijckheden, ende quellinghen

in deſen Nacht,ende ſinnelijckeſſuy

veringhe aende ghene2 die hy daer

naer 1nden anderen Nacht wilt ſtel

len [ al-hoc wel dat-fe al-te-mael

daer niet in-en-gaen ] op dat-ſe oP

deſe maniere ghecaſtyt , ende ghe

Pynicht zijnde, haer ſouden oefſe

nen , ende hunne ſinnen , ende

crachtenbequaem, ende gevoegh

ſaem maken, om de vereeninge der

Goddelijcke Wysheydt te möghen

bekomen, die hun aldaer moet ge

geven worden; want tenzy dat de

ziele ghequelt, gheoefent, endebe

proeft is, door debekoringhen, ena

de#jckheden, ſoo en kan ſy ha

re ſinnen tot de wysheydt niet ver

heffen. Hierom ſeght den Wyſen- Ecclië

welt inde In-beeldende cracht man : Die niet beproeft en is ?# 34, 3

- - - - - - - -- -- -- - - - - - weet
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weet hy ? Die niet ervaren en is, dien

weet weynigbe dinghen. Van deſe

erem, waerheyt geeft Jeremias goede ge

Hr. 18.tuygheniſſe , ſeggende : Ghy hebt

myghekaſtydt, en de ick ben onderve

ſen. De eyghenſte maniere van deſe

inghe, om de wysheyt te be

komen, zijn d'inwendighe quellin

hen, de welcke wy hier voor-ghea

elt hebben , want ſy ſuyveren de

ſinnen crachtelijck van alle ſmake

lijckheden, ende vertrooſtinghen,

tot de welcke ſy door hare natuer

lijcke fwackheyt ſeer geneghen wa

ren, waer door de ziele oock op

rechtelijck verootmoedicht wordt,

op dataſe te beter bereydt worde tot

haerder verheffinghe.

Maer nu, hoe langhen tydt dat

de ziele in deſen vaſten, ende ſtren

ge penitentie der ſinnen ſal verbly

ven, dat en kan menniet voor ſeker

ſegghen, door-dien dat'et aen een

jeghelijck niet en gebeurt op de ſel

vè maniere, noch oock al-te-mael

de ſelve quellinghen onderſtaen :

want dit hanght aende ſchickinghe

van Godts wille, die alles regleert,

ende beſtiert volghens dat een jege

lijcklutteloft veel heeft van die on

volmaecktheden om te ſuyveren;en

de oock volghens den graet vande

vereeninghe der liefde, tot den

welcken Godt de ziele ſchickt te

verheffen, ſalhy haer min oft meer

verootmoedighen, 't zy door quel

linghen, 't zy door langh-duricheyt

vandentyt. De ghene die bequaem

zijn, en de meerder ſterckte hebben

om te lyden, die ſal hy erachtelijc

ker, ende haeſtigher ſuyveren;maer

de ghene die ſwacker, ende#
zijn, die ſal hy door defen Nacht

3 a ſeer lanckſamelijck leyden, ende

's regiº: ſeer weynighe bekoringhen
en er

oefenen, ende beproeven, geverf,

de aen die oock hare ghewoonelijc

ke vermakinghen der ſinnen, op

dat-ſe niet achterwaerts en ſouden

deynſen, overſulcx gheraken ſyſeer

laet tot de ſuyverheydt der vol

maecktheyt in dit leven, ende ee

nighe van die en ſullen daertoe noyt

heraken, de welcke noch ghehee

ijck in deſen Nacht zijn, noch ſy en

zijn# uyt. Ende al

hoewel dat ſy niet voorder en gaen,

ſoo ſal hun Godt evenwel eenighen

tyt oefenen in deſe dorricheden,ena

e quellinghen,op dat hy-ſe alſoo in

d'ootmoedicheyt, ende inde kenniſ

ſe van haer eyghé ſelven ſoude hou

den, ende bewaren : ende op dat ſy

den moedt niet en ſoudé laeten ſinc

ken, ende alſoo terugghe keerende,

de wereltſche vertrooſtinghen niet

en ſouden gaen ſoecken, ſoo ver

ſterckt hy-ſe van tydt tot tydt met

eenighe inwendighe vertrooſtingen.

Voor ſoo veel als aen-gaet noch an

dere zielen, die noch ſwacker zijn,

Godt die draeght ſich t'haerder op

ſicht al oft hy verdwenen, en de af

weſende waer, op dat hy-ſe alſoo in

ſyne liefde ſoude oeftenen : want

waert dat Godt ſich op die maniere

ſomwylen niet en quame t'ontbre

ken, ſy en ſouden noeyt Godt leeré

te naerderen. Maer aengaende de

zielen, de welcke Godt tot ſoo ſali

ghen, ende verheven ſtaet wilt ver

voorderen, ghelijckerwys is de ver
eeninghe der liefde, al-hoe-wel dat

hy-ſeſſeerhaeſtelijckleydt, ſy bly

vén nochtans gemeynelijck la#
tydt in deſe dorricheden, ghelijck

wy door d'ondervindentheyt ghe

ploghen hebben. Eyndighende dan
deſen# gaen beginnë

te hand tweeden Naebv.

TWEE
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TWEED EN BOECK

Vanden Donckeren Nacht.

Waerin ghehandelt wortvande alder-inwendichſte

ſuyveringhe, de welcke is den tweeden Nacht
des Geests.

HET EERSTE CAPITTE L.

Waer in men begint te handelen vanden tweeden Nacht des

Geeſts, ende wort verclaert op wat tijdt dat dien begint.

#RS:22: E ziele, de welcke
Godt wilt vervoorde

D ren, en wort van ha

re Goddelijcke Maje

#S3# ſteyt ſoo datelijck niet

gheſtelt inde vereenin

ghe der liefde, ſoo haeſt als ſy gaet

uyt de dorricheden , ende quellin

ghen van de eerſte ſuyveringe, ende

Nacht der Sinnen, maer daer gaet

in teghendeel wel veel tijdts, ende

veel jaren voor-by 'tſedert die ure »

als wanneer ſy ghegaen is uyt den

ſtaet der Beginnende , dat ſy haer
oefent inden ſtaet der ghener, die

voort-ganck doen , inden welcken

(ghelijck den ghenen, die uyt ee

nen duyſteren kercker, ende ſware

ghevangeniſle verloſt is ) ſy in God

delijcke ſaken gaet met eene veel

grootere vryheyt, ende voldoenin

ghe, ende oock met eene overvloe

digher , ende innigherwelluſte, als

wel die gheweeſt zijn, de welcke ſy

te voren ghehadt heeft, eer dat ſy

inden ghemelden Nacht ghetreden

was : ſy en heeft nu hare imaginatie

ende crachten niet meer ghebonden

aende redinghen, ende geeſtelijcke

ghepeyſon, ghelijck ſy gewoon was

te hebben: want ſooſaen als ſy haer

in-keert , ſoo wort ſy datelijck,en

de ſonder eenighe moeyelijckheydt

in haren geeſt gewaer eene ſeer cla

re, ende minnelijcke Beſchouwin

ghe,met eenen geeſtelijcké ſmaeck,

Honder eenighen aerbeyt vande rea

dinghe. Ende ghemérckt dat de

ſuyveringhe der ziele noch niet ge

heel volbrocht en is, door-dien dat

het principaelſte deel haer ont

breeckt, te weten, de ſuyveringhe

des Geeſts, ſonder de welcke de ſin

nelijcke ſuyveringhe niet volkomen

Tt - en
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Pſ. 147# : Hy ſendt ſijn Chriſtal,dat

C

en is, al-hoe-wel dat ſe ſeer ſwaer,

ende ſtrafgheweeſt is, om de me

de-deelinghe, die tuſſchen d'een,

en d'ander is, door-dien dat-ſe te

ſamen maer in eenen perſoon en

beſtaen; foois't dat haer noeyt ee

nighedorfjcheden, duyſterheden,
endeancxſten ſullen ontbreken, de

welcke ondertuſſchen veel grooter

zijn, als de voorgaende, zijnde als

ſekere voor-teeckenen, ende ghe

lijckwoorbodé vanden toe komen

den Nacht der Geeſts,al-hoe wel dat

ſoodanigheancxten, ende dorriche

den ſoo langh niet en duren, gelijck

den Nachtſal weſen, den welcken

# Want als er eenighe

d

ghen , ofte eenighen tijdt ghe- -

paſſeert is , inden welcken deſen

Nacht , oftetempeeſt ſal gheduert

hebben, ſoo keert haer deghewoo

nelijcke ſtilte, ende claerheyt we

derom, ende op deſe maniereſuy

vert Godt ettelijcke zielen,de welc

ke tot ſoo verheven trap der liefde

ief en ſtillen ghetaken, ghelijck
'andere,ſtellende die ondertuſſché

in deſca Nacht der Beſchouwinghe »

ende der geeſtelijcke ſuyveringhe,

doende het licht, ende de duyſter

heyt dickwils komen, op dat vol

bracht ſoude worden het ghene Da

is , Beſchouwinghe,#
brocxkens, al-hoe-wel dat de rocx

kens der duyſtere Beſchouwinghe

noyt ſoo groot en zijn , ghelijck is

'dien ſchroomelijcken Nacht der Be

# , vanden welcken wy

ullen gaen handelen, inden welc

den Godt de ziele tot dien eynde is

ſtellende, op dat hy haer alſoo tot

de Goddelijcke vereeninghe ſoude

moghen verheffen. - -

#ſmaeck dan, en de inwen

dighe ſoeticheyt, de welcke wy

ſeggen dat de ghene die voort ganck

den, met groote overvloedicheyt,

ende ſonder aerbeydt vinden, ende

ſmaken inden geeft, wort aen hun

met noch veel meerdere overvloe

dicheyt, als te voren, mede-ghe

deelt, den welcken van daer oock

meerder overvloeyt inden ſin, als'et

wel door deſe ſinnelijcke ſuyverin

ghe Pleeghden te geſchieden: want

#gen ſin na meerder ghe

uyvertis, ſoo kan hy deſbetſche

dé des Geeſts op ſijne maniere oock

lichtelijcker ſmaken. Ende ghe

merckt dat dit ſinnelijck deel der

ziele ſeer ſwack, ende onbequaem

is tot de ſtercke ſaken des Geeſts,

hier uyt ſoo volght dat deſe Voort

gaende perſoonen, ter oorſaken van

deſe geeſtelijcke mede deelinghe,

die, daer gheſchiet in't ſinnelijck

deel , hier vele ſchadelijckheden,

verkrenckinghen , ende ontſtelte

niſſen inde maghe komen te lyden,

ende vervolghens oock moeyelijek

heden inden Geeſt. Want ghelijck

den Wyſe-man ſeght : Het lichaem

dat bedorven wor: bºſwaert de ziele,

ſoo volght hier# uyt, dat de

mede-deelinghen van ſoodanighe

Perſoonen niet ſeer ſterck, crach

tich, noch ſeer geeſtelijck konnen

k zijn , ghelijck die zijn, de welcke

verſo-ht worden totde Goddelijcke

vereeninghe, ende dat om de be

dorventheyt, ende ſwackheyt der

ſinnelijckheyt, die daer in mede

deelt. Hieruyt ſco volghen de op

ghetogentheden,de Opegenomentheden,

ende de Verruckinghen der beende

ren, de welcke altijdt ghebeuren,

als de mede-deelinghen niet ſay

ver geeſtelijck en zijn, dat is te ſeg

gen, als ſy aënden Geeſtalleen niet

en

Sap. 9,
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en gheſchieden;ghelijckerwys zijn

die, der volmaeckte zielé, de welc

ke nu alreedts gheſuyvert zijn door

den tweeden Nacht der Geeſts, inde

welcke nu de Opghetogentheden,ende

pijnlijckheden des lichaems op hou
den, ghenietende de# des

Geeſts, ſonder dat den Sin verduy

ſtert, ende vervremt wort. Over

ſulcx dan op dat et claerlijck blycx

ke, hoe noodtſakelijck dat?et is

aende ghene, die voort-ganck doen,

dat ſy deſen Nacht der Geeſts moe

ten in-gaen , ſoo ſullen wy hier ee

nighe onvolmaecktheden, ende pe

rijckelen gaen voor-ſtellen, aende

welcke ſy onderworpen zijn.

HET II I. CAP IT TE L.

Waer inghehandelt wort van ſommighe onvolmaaktheden,eende

welcke de Voort-gaendeperſoonen onderworpen zijn.

Aer zijn twee ſoorten van on

D volmaecktheden , die deſe

voort-gaende perſoonen onderwor

pen zijn : eenighe zijn habituele,

ofte die door eenighe ghewoonte

verkreghen zijn, d'andere zijn actu

ele , die werckelijck , oft metter

daedt gheſchieden. De eerſte zijn

de affectien , ende onvolmaeckte

verkreghene ghewoonten, de welc

ke ghelijck wortelen inden geeſt

noch ghebleven zijn, alwaer de ſuy

veringhe vanden Sin niet en heeft

konnen gheraken. Het verſchil dat

daer is tuſſchen deſe ſuyveringhen,

is het ſelven datter ghevonden wort

tuſſchen eenen af-gheſneden tack,

ende eene uyt-geruckte wortel: oft

wel datter is tuſſchen het uyt-doen

van een verſche plecke , ende van

eene verouderde, en de in-ghewor

telde : want » ghelijck wy gheſeyt

hebben, de ſuyveringhe vanden

ſin, en is maerden in ganck, ende

het beginſel vande beſchouwinghe

des Geeſts, de welcke meer dient

om den Sin te voeghen naer den

Geeſt,als wel om denGeeſt te veree

1,3

nighen met Godt. Des-niet-tegen

ſtaende ſoo blyven de vlecken vandë

ouden menſch noch ſteken inden

Geeſt, al-hoe-wel dat'et hem an

ders dunckt te weſen, ende die niet

en kent, de welcke is't dat-ſe niet

uyt-ghewaſſchen en worden met

ſeepe, ende met eene ſtercke loo

ghe, vande ſuyveringhe van deſen

Nacht, ſoo en ſal den Geeſt noeyt

konnen gheraken tot de ſuyverheyt

van de Goddelijcke vereeninghe.

Deſe perſoonen hebben oock de

botticheyt des verſtandts, ende de

natuerlijcke plompicheyt, de welc

ke alle menſchen door d'erfeſonde

is in-gheboren , daer-en-bové oock

de verſtroeytheyt, ende de uyt-ge

keertheyt desGeeſts, den welcken,

ghelijck'et oorboorlijck is, moet

verlicht, ende in-ghekeert worden

door de pijnlijckheden, ende ancx

ſten van deſen Nacht. Overſulckx

al de ghene , die den ſtaet vande

Voort-gaende perſoonen niet door

wandelt en hebben, zijn noch aen

de in-ghewortelde onvolmaeckthe

den onderworpen, de welcke niet

T. t 2 en
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en konnen beſtaen met den vol

maeckten ſtaet vande vereeninghe

der liefde met Godt.

inde datelijcke onvolmaeckthe

den en vallen ſy niet al-te-mael op

de ſelve maniere 5 maer eenighe

#gemerckt ſy deſe geeſtelijcke goe

erenſoo uytwendelijck, ende ſoo.

veerdichfijck tót het ghebruyck der

ſinnen hebben ] vallen in eenige on

behoorlijckheden, ende perijcke

len, daer wy in't beginſel van ghe

ſproken hebben : want door dien

# ſy ſoo veel mede-deelinghen,

ende begrypingen, de welcke over

vloedelijck, ſooaenden Geeſt, als

aende Sinnen gheſchieden, ghelijck

met volle handen vindé, waer door

fy oock dickwils verbeeldelijcke ,

ende geeſtelijcke Viſioenen hebben

(want alle deſe dinghen, met noch

veel andere ſmakelijcke ghevoelin

ghen ghebeuren ſeer dickwils aende

ghene, die in deſenſtaet geſtelt zijn,

waer in den duyvel, ende haer ey

ghen fantaſie de ziele dickwils ko

men te bedrieghen) ende ghelijck

den duyvel de voorſeyde verbeel

dinghen , ende begrypinghen met

eene ſekere ſoeticheyt,ende ſmaeck

aende zieleghemeynelijck is voor

ſtellende, ende in druckende ; ſoo

is't dat hy-ſe oock ſeer lichtelijck

aen-lockt, ende bedrieght, als niet

ghenoech beraden , ende voorſich

tich zijnde om haer ſelven over-te

even, ende crachtelijck te weder

ſtaen aen alle die Viſioenen, ende

hevoelinghen , want den duyvel

oet hier ſoodanige perſoonen veel

ydele veropenbaringhen , ende val

ſche voor-ſegghinghen ghelooven,

ende hy tracht hun wys-te-maken

dat Godt, ende ſijne Heylighen hun

aen-ſpreken, ende ghelooven alſoo

...A - - -

menichmael haer eyghen fantaſie. -

Denduyvel is hier oock gewoon
hun te vervullen met hooveerdic

heyt, ende met groot-achtinge van

hun ſelven, endealdus aen-ghelockt

zijnde door ydelheyt, ende hoogh

moedicheyt, ſoo laten ſy hun ſien

in d'uytwendige wercken, de welc

ke den ſchijn van heylicheyt heb

ben: ghelijckerwijs zijn op gheto

gentheden , en de diergelijcke waer

ſchynelijckheden. Sy worden oock

ſtout, ende vermeten voor Godt,

verlieſende alſoo de Heylighe vree:

ſe, die het ſlot, ende bewareniſſe is

van alle deughden. Ende daer wor

den ſommighe onder die gevonden,

de welcke in ſoo menichvuldighe

valſcheden , ende bedriegheryen

verwert worden, waer in ſy oock

ſoo verhardt, ende veroudert wor

den, datter ſeer aen te twyffelen is,

oft dat-ſe wederom ſullen konnen

ghebrocht worden op den echten,

ende ſuyveren wegh der deughtsen

de des Geeſts, in welcke ellenden

ſy daerom komen te vallé,om dieſ

wille dat ſy hun met al te groote

vermetentheyt, ende gheruſticheyt

begeven hebben tot de Begrypin

ghen, geeſtelijcke Ghevoelinghen.»

als wanneer ſy indë wegh desgeeſts

voort-ganck begonſten te doen. . .

Daer Ioude ſoo veel te ſeggen vallé

vande onvolmaecktheden van deſe

perſoonen , ende waerom dat ſy

meer ongheneſelijck zijn, als d'an

dere, door-dien dat ſy die meer

geeſtelijck achten te weſen, als de

eerſte, dat ick voor my ghenomen

hebbe van deſe materie niet voor

der te handelen. Ick ſegghe maer

alleenlijck om de nootſakelijckheyt

vanden Nacht de Geeſt te beveſti

ghen [den welcken is de ſerve:
- -st - - & €
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ghe vanden ghenen , die voorder

moet gaen] datter niet eenen en is

van dieVoort gaende perſooné,hoe

kloeckelijck dat hy ſich oock gedraa

ghen heeft, die ten minſten in veel

van deſe natuerlijcke affectien, ende

onvolmaeckte verkregene gewoon

ten niet ghevallen is, de welcke wy

heſevt hebben dat-ſe eerſt nootſa

## moeten gheſuyvert zijn, om

alſoo tot de Goddelijcke vereeninge

te moghen geraken. Ende daer-en

boven moeten wy van gelijcken in

onſe ghedachten houden, het ghe

ne wy hier voren gheleert hebben,

te weten: dat ghemerekt het on

derſte deel des menſche noch deel

achtich is vande geeſtelijcke mede

deelinghen, ſoo en konnen ſy ſoo

r

Eſe Voortegaende perſoonen

dan hebben nu alreedts, door

den tijdt, den welcken ſy gepaſſeert

zijn, deſe ſoete mede deelinghen

ondervonden, op dat het ſinnelijck

deel, aldusaen-ghelockt, endever

leckert zijnde door de geeſtelijcke

welluſten , de welcke in haer uyt

den Geeſt vloeyden , ſich met den

Geeſt ſoude voeghen, ende vereeni

ghen, elck deel etende op fijne ma

niere vande ſelve geeſtelijcke ſpyſe,

ende dat al uyt een ſchotel van't ſel

ve onderworpſel , op dat-ſe alſoo

eenichſints te ſamen ghevoeght,en

de vereenicht, ſouden wel geſtelt,

ende bereydt zijn, om die harde,

ende bittere ſuyveringhe vanden

Geeſt, die haer aenſtaende is, ghe

voeghelijckſouden moghen verdra

HET III, CA PITTE L.

Eenige Bemerckinghen om te verſtaen hetghene hier naer volght.

crachtich, ſoo ſuyver, ende ſoo

ſterck niet weſen , ghelijckerver

ſocht wort tot de voorſeyde veree

ninghe : overſulcx dan op dat de

ziele tot die ſonde moghen ghera

ken , ſoo is 't haer noodich den

tweeden Nacht der Geeſtsinºtegaen,

waer in den ſin, endeden geeſt van

alle die begrypinghen , ende ſma

kelijckheden volmaecktelijck ont

bloot zijnde, ſullen haer in het duy

ſter , ende ſuyver Gheloove doen

gaen, het welck den eyghen, ende

echten middel is, door denwelcken

de ziele met Godt vereenicht wort,

volghens'tghene Oſeas ſeght: Ickoſte 2:

dat is te z%. T"ſal iſ trouwen in't Gbeloove :

ſegghen, ick ſalu met my vereeni

ghen in't Gheloove. -

hen, inde welcke deſe twee dee

en der ziele haer volkomentlijck

moeten ſuyveren, te weten het

eeſtelijck , ende ſinnelijck deel,

oor-dicn dat'et een ſonder het an

der, ſich noyt wel, ende te deegh

en ſuyvert : want de oprechte ſuy

veringhe der ſinnen gheſchiedt als

dan, als de geeſtelijcke ſuyveringe

waerachtelijck begint,

Hierom dan behoorden den Nacht

der Sinnen, daer wy van geſproken

hebben, eerder eene ſekere her

ſtellinghe, ende weder-houdinghe

der ghenegentheden ghenoemt te

worden, als wel eene ſuyveringhe.

De reden hier van is deſe, om dieſ

wille dat alle de onvolmaecktheden

ende ongheregeltheden van het ſin

nelijck deel hare cracht, ende wor"

Tºt 3 tel

i
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tel hebben inden geeſt ; ende hier

om ſoo langhals de quade verkregea

ne ghewoonten, wederſpanniche

den, ende ongheregelrheden des

Geeſts noch niet gheſuyvert en zijn,

ſoo en konnen deſe twee deelé niet

volkomentlijckgheſuyvert wordé :

vande welcke ſy inden naervolgen

den Nacht te ſamen geſuyvert wor

den : want dit is het eynde, om

het welcke dat'et oorboorlijck was

aenden Sin ghegaen te hebben door

de herſtellinge vanden eerſté Nacht,

ende de vreedtſaemheyt bekomen

te hebben , die daer uyt voorts

komt, op dat-ſe alſoo verſaemt,en

de vereenicht zijnde met den Geeſt,

op eene ſekere maniereſouden ghe

ſuyvert worden , ende alſoo met

meerdere ſterckte de ancxſten van

den Geeſtelijcken Nacht onderſtaen,

welcke ſterckte voorwaer ſeer noot

ſakelijck is voor eene ſoo harde, en

de ſtraffe ſuyveringhe : want ten

waer ſaken dat de ſwackheydt ende

krancheyt van't ſinnelijck deel niet

her-ſtelt,ende geene ſterckte inGodt

bekomen hadde door die ſoete,ende

ſmakelijcke mede-deelinghe, die

het ſelve deel daér naer met hem

ghenoten heeft, de nature en ſoude

geene crachten, noch eenighe be

# ghehadt hebben, om

ie t'onderſtaen,

Overſulcx ſoo is oock de maniere

van handelen, ende van wercken

van dieVoort-gaende perſooné met

Godt , ſeer ſlecht , ende verwor

pen, door-dien dat ſy het gout des

Geeſts niet wel gheſuyvert , ende,

verlicht en hebben , ende hierom

# van Godt ghelijck kleyne

inderen, ende hebben een gevoe

len van hem, ghelijck kleyne kin

deren, ghelijckerwys den H. Apo

* * * t. * *

ſtel Paulus ons leert : Als ick een I. Cor.

kleyn kind was, doen ſprack ick als 13. 11,

een kleyn kindt, ende ick oordeelde als

een kleyn kindt, ende ick dachte, als

een keyn kindt, door dien dat ſy tot

de volmaecktheyt, de welcke is de

vereeninghe der liefde met Godt,

noch niet ghekomen en zijn , door

welcke vereeninghe ſy nu als groo

te, ende vol-waſſe perſoonen,groo

te wercken doen van haren Geeſt,

ghemerckt dat hunne wercken,ende

crachten meer Goddelijcke, als

menſchelijcke zijn , ghelijck hier

naer ſal gheſeyt worden : ende ge

merckt dat Godt hun# Epheſ.

e Derooven 4-24,wilt ontkleeden , en

vanden ouden menſch,ende beklee

den met den nieuwen, die naer

Godt gheſchapen is in de nieuwic

heyt vanden Sin , volghens 't ſeg

# vanden Apoſtel ; ſoo ontbloot

y , ende berooft hare crachten ,

ende affectien, van ghelijcken oock

hare ſinnen, ſoo geeſtelijcke, als

ſinnelijcke , ſoo inwendighe, als

uytwendighe, latende het verſtant

inde duyſterheyt , de Wille inde

dorricheyt , de Memorie inde le

dicheyt, ende de affectien der ziele

in eene uytterſte quellinghe , bitter

heyt , ende benautheyt , haer be

roovende van't ghevoelen, ende

vandé ſmaeck,den welcken ſy te vo

ren was ghenietende in geeſtelijcke

goederen, op dat deſe beroovinghe

zy een vande beginſelen, de welcke

inden Geeſt verſocht worden, op

dat in hem# ende ver

eenicht worde de geeſtelijckeghe

daente des Geeſts, de welcke is de

vereeninghe der liefde : het welck.

Godt in haer al-te-mael is wercken

de, door den middel van eene ſuy

vere, ende duyſtere beſchouwinge,

gh elijck
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gelijck de ziele dat te kennen geeft
in't eerſte Gheſangh , het welck,

al hoe wel dat wy'et in't beginſel

uyt-gheleyt hebben vanden eerſten

Nacht der Sinnen, des niet teghen

ſtaende ſoo verſtaet de ziele dat

principalijck van deſen tweeden

Nacht der Geeſts, door-dien dat hy

de voornaemſte ſuyveringe der zie

he is. -Ende hieroºr fullen wy hier'

het ſelve Gheſangh voor-ſtellen, en

de wederon uyt-leggé in deſenſin,
- - - 4

*

HET IV. CAPITTE L.

Het eerſte ghtſangh wort voorgheifelt, ende uyt-ghelsyt.

hn't duyſter en by doncker Nacht

Ben ick met ancxt in liefd' ontſteken,

O groot gheluck, en onverwacht !

Stil uyt mijn eyghen huys gheſtreken,

g'Heel onbemerckt gingh ick met luſt

Mijn huysken blyvendegheruſt.

V Erſtaende nu dit Geſangh van

de Suyveringhe, Beſchouwin

ghe • Naecktheyt, ende Armoede

des Geeſts, het welck hier al-te

mael by-naer het ſelven beteeckent,

ſoo konnen wy dit op deſe maniere

uyt-legghen, al oft dat de ziele

ſeyde : in armoede gheſtelt zijnde,

ende ſonder eenich ſteunſel van alle

de begrypinghen mijnder ziele, dat

is te ſegghen: inde duyſterheyt van

mijn Verſtant, ende inde perſſinge

van mijnen Wille, ende inde quel

linghe, ende ancxt van mijne 'Me

morie, latende myſelven inde duy

ſterheyt in't ſuyver Gheloove , het

welckeenen Donckeren Nacht is voor

de voorſeyde natuerlijcke crachten,

denWille alleen beroertzijnde door

droefheydt, pijnlijckheden, ende

ancxten der liefde Godts , ben ick

ghegaen buyten myſelven , dat is

te ſegghen,uyt mijne ſlechte manie

re van te verſtaen, uyt myne ſlappe

maniere van te beminnen, ende uyt

myne ſoberlijcke, ende arme ma

niere van Godt te ſmaken, ſonder

dat ick vande ſinnelijckheyt, ende

vanden duyvelbelet wirde, 'twelck

voorwaer een groot, ende wenſche

lijck gheluck voor mygheweeſt is:

want ſoo ſaen als ick de crachten,de

ſſien, ende affectien tnijnder zie2

, met de welcke ick van Godtſeer

ſlechtelijck ghevoelde , ende hem

ſoberlijck ghenote, vernieticht,en

de ghevredicht hebbe 5 ſoo ben ick

ghegaen uyt mijne ſlechte , ende

verworpe maniere van handelen,

ende van wercken, tot de Godde

lijcke handelinghe, ende werckin

e : dat is te ſegghen , mijn Ver

ſtahdt is ghegaen buyten ſy ſelven,

ende is verandert uyt een menſche

lijck in een Goddelijck : want ver

eenighende my ſelven met Godt

door den middel van deſe ſuyverin

ghe, ſoo en verſtaen ick nu niet meer

op die bepaelde, ende ſlechte ma

niere, lijck tevoren, maer door

de Goddelijcke Wysheydt, met de

welcke ick my vereenicht hebbe.

Mijnen Wille uyt ſy ſelven oock ge

gaen zijnde, is Goddelijck gewor

den , doór-dien dat hy vereenicht

zijnde met de liefde Godts, nu niet

meer en bemint met de bepaelde

crachten, ende ſterckte, ghelijck te

voren, maer met de cracht, ende

ſuyver
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ſuyverheydt vanden Goddelijcken

Geeſt ; overſulckx en werckt den

Wille nu niet meer menſchelijcker

wyſe ten opſicht van Godt : ende op

de ſelve maniere is de Memorie nu

oock verandert inde eeuwighe be*

grypinghen der glorie. Ende ten

leſten ſoo worden alle de crachten ,

ende affectien der ziele, door den

middel van deſen Nacht, ende ſuy

veringhe van den ouden menſch ver

nieuwt , ende verandert in eene

Goddelijcke gheſtelteniſſe , ende

welluſten.

HET V CAP IT TE L.

Het eerſte versken wort voor-gheſtelt , ende hier wort verclaert

hoe deſe duyſtere Beſchouwinghe niet alleenlijck eenen Nacht

en is voor de ziele, maer oock eene pyne, ende torment.

In't duyſter, en by doncker Nacht.

Eſen Donckeren Nacht is eene

ſekere in vloeyinghe vanGodt

inde ziele, de welcke haer ſuyvert

van hare onwetentheden, ende on

volmaecktheden , ſoo natuerlijcke,

ende geeſtelijcke, alsoock door ee

neghewoonte verkreghen, welcke

in-vloeyinghe wort vande Contem

plative, ofte Beſchouwende zielen

henoemt eene in-gheſtorte Be

chouwinghe te weſen , ofte eene

verhole Godts ghclertheydt , inde

welcke Godt de ziele in't heyme

lijck leert, ende onderricht inde

volmaecktheyt der liefde, ſonder

dat ſy van haren 't weghen iet an

ders doet, als met eene minnelijck

heyt tot Godt aendachtich te zijn,

hem te hooren , ende ſijn licht te

ontfanghen, ſonder te verſtaen hoe

danichlijck dat haer deſe Beſchou

winghe in-gheſtort is. Want 'tis ee

ne minnelijcke Wysheydt Godts ,

de welcke deſe beſondere uyt-werc

kinghen inde ziele veroorſaeckt,

door-dien dat-ſe haer bereydt door

* . -
-

de ſuyveringhe, ende verlichtinghe

vande vereeninghe der liefde met

Godt , ſoo dat?et de ſelve minne

lijcke Wysheyt is, die de ſalighe

geeſten ſuyvert, ende verlicht, de

welcke hier van ghelijcken oock de

ziele ſuyvert, ende verlicht.

Maer hier valt eene twyffelinghe

voor , waerom dat'et Goddelijck

licht, het welck [ghelijck wy ghe

ſeyt hebben ] de ziele van hare on

wetentheden ſuyvert,ende verlicht,

van haer eenen Donckeren Nacht ge

noet wort ? Op welcke twyffelinge

ſoo andtwoorde ick, dat deſe God

delijcke Wysheyt om twee redenen

niet alleenlijck en is eenen Nacht ,

ende Duyſterheydt voor de ziele ;

maeroock eene pyne, ende quellin

ghe. d'Eerſte reden is deſe, te we

ten, om de verheventheydt vande

Goddelijcke Wysheyt , de welcke

de bequamicheyt, ende het begryp

der ziele te boven gaet, ende om

deſe reden is ſy voor de ziele eene

duyſterheyt. De tweede reden is,

OIIA
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om hare leegheyt, ende onſuyver

heyt, ende op deſe maniere is ſy

aen haer pynelijck , ſwaer » ende

oock duyſter, -

Ende om het eerſte te betoonen »

ſoo moet men eerſt voor-ſtellen ee

ne ſekere leeringhe vanden Philo

ſoph, die ſeght: dat hoe de Godde

lijcke ſaken in haer ſelven claerder,

ende blijckelijcker zijn, hoe ſy na

tuerlijckaende ziele meer duyſter ,

ende verborghen zijn : ghelijcker

wys het licht, het welck, hoe dat

het claer-ſchynender is, hoe dat het

'tgeſicht vanden Nacht-uyl meerder

verblindt, ende verduyſtert ; ende

hoe iemandt de ſonne meerder ſter

relincx aenſiet, hoe ſijne ſienlijcke

cracht meerder verduyſtert, ende

van het licht berooft wort ter oor

ſaké van hare ſwackheyt. Overſulcx

dat als wanneer dit Goddelijck licht

derBeſchouwinge de ziele beſtraelt,

die noch niet gheheel verlicht en is,

ſoo veroorſaeck'et in haer geeſte

lijcke duyſterheden, ende berooft

haer vande natuerlijcke maniere

van te verſtaen ; ende hierom is't

dat den H. Dionyſius, ende andere

verlichte perſoonen , deſe in-ghe

ſtorte Beſchouwinghe noemen eene

ſtrale der#te weſen, voor de

iele, te weten, die noch niet ver

icht » ende gheſuyvert en is, door

dien dat et groot licht deſer Be

ſchouwinge, de natuerlijcke cracht

des Verſtandts overwint, endebe

rooft wort van ſyne natuerlijcke

maniere van te verſtaen. Ende hier

om heeft David gheſeyt, Dat 'er ee

me volcke, ende duyſterheyt rondtom

Godt is, niet dat et alſoo in ſy ſelvé

begrypelijck licht verblint , ende

verduyſtert zijnde , ſoodanige ver

heventheydt niet en konnen ghena

ken. Ende hierom David deſe ſake

verclaerende, ſeght : dat de wolc- Ibid.

ken in ſyne teghenwoordicheydt 13.

voor-by ghegaen zijn, ter oorſaken

van ſijn groot licht, ende claerheyt,

te weten, tuſſchen Godt, ende ons

verſtandt. Ende dit is de redé waer

om dat Godt, als hy de ziele,die

noch niet overvormt en is, beſtraelt

met deſe claer-ſchynende ſtrale van

ſijne verhole wysheydt, haer noch

tans in't verſtandt duyſterheden

veroorſaeckt.

Dat deſe duyſtere Beſchouwinge

aende ziele in deſe beginſelen oock
## emde# is, dat

ijckt oock claerlijck : want ghe

merckt dat deſe Goddelijcke, ende

in-gheſtorte Beſchouwinghe ſeer

veele, ende uyt-nemende goederen

in haer beſluyt, ende dat de ziele,

die-ſe ontfanght , ter oorſaken dat

ſe noch niet gheſuyvert en is, vervult

is met veele ellenden ; ſoo volght

hier uyt, dat ghemerckt twee con

trarie ſaken in het ſelve onderworp

ſel te ſamen niet beſtaen en konnen,

ſoo moet de ziele noodtſakelijck ly

den , ende aerbeyden , als zijnde

het onderworpſel, waer in deſe

twee contrarie ſaken ghevonden

worden, ſtrydende te ſamen om de

ſuyveringhe vande onvolmaeckthe

den der ziele, de welcke door deſe

Beſchouwinghe gheſchiet, 't welck

wy door deſe reden claerlijck ſullen

gaen betoonen.

Voor ſoo veel als aengaet het eer

ſte, te weten, dat deſe Beſchou

winghe om hare verheven claer

'heyt, ende uyt-nementheyt, pyn

Djºkºy, inde ziele veroorſaeckt,

2. Me

taph.

Ga P. 2.

Pſ. 17.

12 •

is; maer alleenlijck ten opſicht Van

onſe ſwacke verſtanden, de welcke

door een ſoo over-groot , ende on

v dat
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dat is ſeker. Want het lichtsende de

wysheyt van deſe Beſchouwinghe,

is ſeer claer, ende ſuyver, ende de

ziele, die ſy beſtraelt, ende beſit ,is

duyſter , ende onſuyver., Ende

hierom als de ziele dit licht ont

3fob 7.

## comt ſy veel te lyden,

ghelijckerwys de ooghen, die door

eenighe quade humeuren cranck,

ende onſuyver zijn , ghepynicht

worden, als ſy door een claer-ſchya

nende licht beſtraelt worden, Deſe

pijnlijckheyt der ziele, ter oorſaké

van hare onſuyverheyt , is on-uyt

ſprekelijck groot, als wanneer ſy

waerachtelijck door dat Goddelijc

licht beſtraelt , ende door-ſchoten

is. Want als dat ſuyver licht de zie

le beſtraelt om hare onſuyyerheydt

uyt-te-dryven, ſooghevoelt ſy haer

ſoo onſuyver, ende ellendich te we

ſen, dat haer dunckt dat Godt te

ghen haer is, ende ſy van gelijcken

asn Godt teghen ſtrydich is,'twelck

in# pijnlijckheyt, ende

quellinghe veroorſaeckt, dat ſy haer

vaſtelijck hier laet voor-ſtaen, al oft

dat-ſe van Godt gantſchelijck ver

worpen ware. Eene onder alle de

quellinghen, die Job d'aldermeeſt

praemde, als wanneer hem Godt in

deſen Nacht was oefenende, was

deſe , ghelijck hy ſelver beleydt ,

ſegghende : Wacrom hebdy my tegen

ugheſtelt, en de ick ben myſelvëJivarr

gheivorden ? Want de ziele ſiende

hier claerlijck door den middel van

dit claer, ende ſuyver licht (al-hoe

wel duyſterlijck # haere eyghen on

ſuyverheyt , ſoo kent ſy claerlijck

dat-ſe Godt . ende alle ſchepſelen

onweerdich is. Ende het ghene dat

haer noch meerder pynicht, ende

Godt te moghen beſitten, ende dat

ſe alreedts alle hare goederen verlo

ren heeft; het welck in haer ver

oorſaeckt wort, door dien dat ſy

haren geeſt uytterlijck verſlonden

houdt inde kenniſſe van haer eygen

ſelven, ende het ghevoelen dat ſy
heeft van alle hare -

miſerien. Want dit Goddelijck, en

de duyſter licht ſtelt haer voor oo

# alle hare ellenden , ende doet

aer claerlijck ſien, hoe dat-ſe van

haer ſelven niet anders, als die te

verwachten ſtaet. Op deſe maniere

ſouden wy deſe ſententie van David

konnen verſtaen, ſegghende : Omde boosheyt hebdy den menſch geſtraft, I

ende ghy hebt ſyne ziele doen verdwy

nen als eene ſpinne.

De tweede maniere van pijnlijck

heyt , ende quellinghe der ziele

nemt haren oorſpronckuyt hare na

tuerlijcke, ende geeſtelijcke ſwack

heyt: want door-dien dat deſe God

delijcke Beſchouwinghe de ziele

# met eene ſekere cracht,

ende ghewelt, op dat ſe haer aldus

ſoude verſtercken , ende temmen,

ſoo wort ſy in hare ſwackheyt ſoo

danichlijck ghepynicht, dat ſe daer

door ghelijck comt te beſwijcken,

beſonderlijck op ſommighe reyſen,

als ſy haer met een grooter ghewelt,

ende cracht comt te bevanghen :

want de ſinnen,ende denGeeſt,al oft

dat ſe met eenen over grooten,ende

duyſteren laſt beladen waren, zijn

ſoodanichlijck gheperſt , ende be

ancxt, dat de ziele het voor eenen

rooten trooſt ſoude houden, waert

y-aldien dat-ſeals-dan mochteſter

ven. Het welck Job ondervonden

hebbende, ſeyde : Icken wille niet

dat hy met veele ſterckheydt met my

ſtryde, op dat hy my niet en komt te
- - - - - - - - - - ver

uaeden, ende -

Pſ. 38,

2,

uelt, is de vreeſe, die ſy heeft,

dat ſynoyt weerdich en ſal zijn van
t

- - -

Job 23
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l. *

en -

ſob 19

' Is

verdrucken met de ſwaerheydt ſijnder

rootheyt. Want inde cracht van de

e verdruckinghe bevindt de ziele

haer ſelven ſoodanichlijck ontbloot

ende berooft van alle gratien, ende

jonſten, dat'et haer dunckt [ende

voorwaer het is alſoo] dat oock het

ghene, daer ſy eenich ſteunſel ghe

woonelijck was in te vinden, met

alle andere goederen verdwenen is,

ende datter niemandt te vinden is,

die met haer eenich mede-lyden

heeft , het welck Job met deſe

woorden te kennen geeft , ſeghen

de : Ontfermt u mijnder, ontfermt

u mijnder, ten minſten ghy-lieden my

me vrinden, want de handt Godts heeft

HET VI.

mygheraeckt. Het is voorwaer eene

ſake, die grootelijckx te verwon

deren, ende te beklaghen is, dat de

ſwackheyt, ende de onſuyverheydt

der ziele in deſen ſtaet ſoo groot is,

dat al-hoe-wel de handt Godts ſoo

ſacht, ende ſoet is van haer ſelven ,

de ziele die hier nochtans, ſoe

ſwaer »ende teghen ſtrydich ghe

voelt te weſen, al is't dat Godthaer

met de handt niet en praemt, noch

beſwaert , maer dat hy-ſe alleen

lijck maer bermhertelijckenraeckt,

het welck hy om geen andere redé

en doet, tenzy om de ziele te ver

voorderen, ende ſyne gratie te ver

leenen,ende niet om haer te ſtraffen,

CAPITTE L.

Waer in ghehandelt wordt van noch andere ſoorten van py

nen, die de ziele in deſen Nacht lydt.

Ederde maniere van ancxten

ende pynelijckheden, die de

ziele hier lydt, trecken haren oor

ſpronckuyt twee ander uytterſte ſa

ken, te weten uyt het Goddelijck,

ende menſchelijck, de welcke hier

vereenicht worden. Het Godde

lijck, is deſe ſuyverende Beſchou

winghe. Het menſchelijck , is het

onderworpſel der ziele : want als

wanneer het Goddelijck uytterſte,

de ziele bevanght , ende beſtraelt

om haer te bereyden, ende te ver

nieuwen, op dat hy-ſe alſoo Godde

lijck ſoude maken , ontblootende

haer van alle in-ghewortelde affecti

en , ende# vanden

ouden menſch, met de welcke ſy

ſeer ſterck vereenicht, aeneghe

kleeft, ende ghelijck-formich is,

ſoo is't dat'et ghene , dat Godde

lijck is de ziele ſoodanichlijck more

ſelt, ende vernieticht, haer verſlin

dende in eene ſekere diepe duyſter

heyt , dat ſy comt te ghevcelen,

dat-ſete niet ghebrocht wort, ende
ſmilt in't aenſchouwen van haremi

ſerien door eene wreede doodt des

Geeſts;gelijck ofteſe van eene groo

te beeſte verſlonden zijnde, ghe

voelde dat ſe in haren duyſteren

buyck verdouwt wirde, lydende de

ſelve ancxten,de welcke Jonas indé

buyck vanden wal-viſch gheleden :

heeft: want ſy moet in dit grafvan

de duyſtere doodt begraven zijn om

alſoo de geeſtelijcke verryſſeniſſe te

bekommen, die ſy verwacht.

De maniere van deſe pynelijck

heyt,ende lyden [alshoe-wel dat-ſe

Vv 2 alle

3fone 2.
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alle maniere te boven gaet , ende

on-uytſprekelijck is J beſchryft Da

vid met deſe worden : De pynen der

doodts hebben my om vanghen : depy

men der hellen hebben my om-ringelt :

in myne tribulatie heb ick gheroepen

dvc. Maer het ghene deſe##

te ziele hier d'aldermeeſt ghevoelt,

Pſ: 87.

6.

is, dat haer claerlijck dunckt, dat

ſe van Godt verworpen is, ende van

haerghelijck eenen ſchroom heb

bende, inde duyſterniſſen van hem

gheworpen is, het welck voor haer

een groot torment is,ende pyne,die

weerdich is om medelyden te heb

ben, te ghelooven, dat-ſe van Godt

verlaten is. welcke pynelijckheydt

David grootelijckx ghevoelende,

ſeyde : Ghelijck de ghewonde ſlapena

de indegraven, der welcker ghyi niet

meer ghedachtich en 5yt , ende ſy zijn

van uiver handt verſtooten, ſy hebben

my ghettelt inden onderſten kuyl, inde

duyſter plaetſen , ende inde ſchaduwe

der doodt, op my is verbolgentheyt ge

veſticht, en de allen u vloeden hebdy

over myghebracht. Want inderwaer

heyt als dieſuyverendeBeſchouwin

ghe de zielepraemt, ſoo ghevoelt

de ziele de ſchaduwe des doodts,en

de de pynen der hellen ſeer leven

dich, de welcke hier in beſtaen,dat

ſy haer gevoelt ſonder Godt, van

hem gheſtraft , ende verworpen,

ende dat hare Goddelijcke Maje

ſteyt teghen haer vergramt, ende

heſtoort is , ende dit ghevoelt ſy

hier al-te-mael : ende dat noch

meer is, ſy laet haer voor-ſtaen met

een vrees-achtich achterdencken,

dat 'et met haer voor altyts ghedaen

is : ſy ghevoelt haer ſelven oock

verlaten , ende verſmaet van alle

ſchepſelen, namentlijck van hare

vrienden, ende hierom voeght Da

vid datelijck by het ghene hier vo

konde van myghemaeckt, ſy hebben

my thaerder of ſicht ghºſtelt tot eene

afgryſſelijckheyt. Het welck Jonas

al-te mael, ſoo naer't lichaem, als

naer den geeſt gheploghen heeft,

ghelijck hyſelver betuyght met de

ſe woorden : Ghy hebt my ghettorefen inde diepte, in't herte vande zee, #- A.

ende den vloedt heeft my omvangben : "

allen u water golven, ende u baren zijn

over my door ghegaen , ende##
gbeſeyt : ick ben verworpen van uwer

ooghen aenſchouwen , maer nochtans

ſalick wederom ſien utven Heylighen

Tempel (het welck hy hierom ſeght,

Om dieſwille dat Godt hier de ziele

ſuyvert, op dat-ſe hem ſoude ſien ]

De wateren hebben my omringelt totter

zielen; den afgront heeft iny omrin

gelt , de zee heeft mijn hooft overdeckt.

Tot het onderſten der berghen ben ick

nederºghedaelt : de grendelen der aer

de hebben my beſloten ºnder eeuwicheyt.

Welcke grendelen, ſprekende nu

tot ons voornemen, zijn d'onvol

maecktheden der ziele, de welcke

haer beletten, op dataſe de ſoete

Beſchouwinghe niet en ſoude ghe

n1eten,

De vierde ſoorte der pijnlijckhe

den, wort veroorſaeckt inde ziele

door eene andere uyt-nementheydt

van deſe duyſtere Beſchouwinghe,

de welcke is de Majeſteyt , ende

grootheyt Godts; waer uyt volght,

dat de ziele het ander uytterſte ghe

voelt, het welck in haerghevonden

wort, te weten eene uytterſte mi

ſerie, ende armoede, de welcke is

eene vande voornaemite pijnlijck

heden, die ſy in deſe ſuyveringhe

# Want ſy ghevoelt in haer eene

diepeydelinghe, ende ghcbreck#
- ry

ren# is : Verre hebdy myne be- Ibid. 8.

e -
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dry ſoorten van goederen, die be

ſtiert worden tot het vernoeghen

der ziele, de welcke zijn de tyde

delijcke, natuerlijcke, ende geeſte

lijcke goederen, ende ſy ſiet dat ſe

gheſtelt is in die onghevallen, die

feghen-ſtrydich zijn aende goede

ren, te weten, inde ellenden der

onvolmaecktheden, ende dorriche

den, indeydelinghe vande begry

pinghen der crachten , ende inde

verlatinghe vanden Geeſt inde duy

ſterheden. Ende gemerckt dat Godt

hier de ziele ſuyvert naer hare ſin

nelijcke, ende geeſtelijcke ſubſtan

tie, ende naer d'inwendighe, ende

uytwendighe crachten, ſoo is'et

noodich dat ſy gheſtelt worde inde

Ydelinghe , ende armoede, ende

inde verlatentheydt van alle die

crachten, haer latende dor, ydel,

endeinde duyſterheden: want het

ſinnelijck deel wort geſuyvert door

de dorricheden, de crachten door

deydelinghe van hare begrypingen,

ende den Geeſt door de inwendighe

duyſterheden, het welck Godt al

te-mael doet door den middel van

deſe duyſtere Beſchouwinghe, inde

welcke de ziele niet alleenlijck en

lydt defeydelinghe , ende ontrec

kinghe van alle die natuerlijcke

ſteunſelen, ende begrypinghen, het

welck voorwaer een alder-ſwaerſte

lyden is (ghelijckerwysoft datmen

iemandt quam op-te-hanghen, ende

tuſſchen hemel, en aerde te hou

den, op dat hy ſynen aeſſem niet en

ſoude konnen her-nemen ) maer

Godt die ſuyvert die zielen oock ,

vernietighende, ofte ontledigende,

oftete niet brenghendein haer [ge

lijckerwys het vier, 't ſchuym, en

de vuylicheyt van't metaelſuyvert]

alle de affectien, ghenegentheden,

---- --

ende de in- ghewortelde onvol

maecktheden, de welcke ſy, ghe

durende den geheelen tyt van haer

leven, over haer ghetrocken heeft,

Endeghemerckt dat ſe ſoo diep,en

de ſterck inde zieleghewortelt zijn,

ſoolydt ſy gemeynelijck eene groo

te ontſtelteniſſe, beſwyminge,ende

inwendighe pynen, boven de voor

ſeyde armoede, ende natuerlijcke

en geeſtelijckeydelinghe, op dat

hier de Sententie van Ezechiël be- Ezechs

veſticht ſoude weſen,# :24- 19e

VVergadert de beenderen, die ick met

het vier ontſteken ſal, 't vleeſch ſal

verteert worden, ende alle de vergade

ringhe ſal ghekockt worden, ende de

beenderen Jullen verdwynen. Waer

door de pyne, ende quellinghe te

kennen ghegeven wort, de welcke

de zielelydt in die ydelinghe, ende

armoede, nopende het innelijck,

ende het geeſtelijck. Ende hierom

voeght hy hier terſtondt by : Stelt

oock dienpot op vierighe colenydel, #
dat fijn metael heet worde, ende ſmil

te, ende dat in 't midden van hemghes

ſmolten worde fijne beſmettinghe, ende

dat ſijn roeſticheydt verteert worde.

Door welcke woorden hier te kenné

# wort de ſware pyne, ende

quellinghe, de welcke de ziele hier

comt te lyden inde ſuyveringhe des

viers in deſe Beſchouwinghe : ghe

mercktden Propheet hierſeght,dat

om de roeſticheydt der affectien te

ſuyveren, ende te verteeren, de

welcke in't midden der zielegevon

den worden, noodtſakelijck is, dat

de zielehaerſelven, op eeneſekere

maniere te niet brenghe, ende ver

deſtruere, volgens dat-ſe hare paſſi

en, ende onvolmaecktheden gelijck

in hare nature ghekeert heeft. Ende

om dieſwille dat de ziele in dit vier

vv 3 ghe:
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gheſuyvert wort, ghelijck het gout

in't forneys, volghens dat den Wy

ſen-man ſeght, ſoo ghevoelt ſy deſe

beſwyminghe , ende vernietinghe

in het alder diepſte haerder ziele,

met eene uytterſte ghebreckelijck

heyt , ende armoede , waer in ſy

comt ghelijck te beſwycken: ghe

lijckerwys men beſpeuren kan uyt

het ghene David hier tot ons voor

nemen van ſy ſelven ſeght,roepende

&T 68 tot Godt met deſe woorden: Maeckt

(- my ſaligh, Heere, want de wateren

#ghekomen tot aen myne ziele. Ick

en verſteken in't ſlym der diepten, en

de daer en is geenen vasten grondt. Ick

ben ghekomen sn't diepte der zee, ende

de tempeeſt heeft my verdroncken. Ick

hebbe ghearbeydt al roepende, hees is

myne# heworden. Myne ooghen

hebben## ter wylen dat ick

hope in mynen Godt.

Godt verootmoedicht hier de

ziele grootelijckx, op dat hy haer

daer naer ſoude verheffen; ende

waert by-aldien dat et Godt door

ſyne voorſichticheyt niet en ſchicks

te, dat deſe ghevoelinghen, als ſy

inde ziele crachtelijck ontſteken

worden, terſtont ghebluſt , ofte ge

maticht wirden , ſy ſoude het lic

haem in ſeer weynighe daghen ver

laten, maer ſy en ghevoelt deſe al

der-innichſte, ende alder-crachtich

ſte werckinghe ondertuſſchen maer

eens, de welcke ſy op ſommighe

reyſen op eene ſoo levende maniere

comt te ghevoelen , dat'et haer

dunckt dat-ſe de helle ſiet open

ſtaen, ende de verderfteniſſe4 Soo

danighe menſchen zijn van het ghe

tal der ghener, die waerachtelijck

al levende inde helle neder-dalen ,

alwaer ſy hunghelijck in een vaghea

vier ſuyveren : want deſe ſuyverin

ghe is de ſelve, die ſy in't vagevier

moeſten onderſtaen voor hare ſon

den, al-hoe-wel dat'et maer en was

voor daghelijcxſche. Overſulcx de

ziele, aen wie ſulckx over-comt ,

ende nu wel gheſuyvert is, ſal het

vaghevier ont-gaen, oft wel voor

eenenſeer corten tydt daer in weſë,

door-dien dat eene ure lydens haer

alhier ſal meerder baten, als veel

uren in't Vaghevier.

HET VII. CA P IT TE L.

De ſelve materie wort vervolght, ende hier wordt ghehandelt

van noch andere quellinghen, ende ancxten des Wille.

D Eancxten, ende quellinghen,
die den Wille hier in deſen

ſtaet comt te lyden , zijn oock on

eyndelijck groot, inder-voeghen,

dat de veerdighe ghedachteniſſe der

uaden , daer de ziele haer in-ghe

ſtelt ſiet, ende oock d'onſekerheydt

der behulp-middelen, haer onder

tuſſchen door-ſnydt , ende door

ſteeckt : hierby wordt oock ghe

voeght de ghedachteniſſe der voora

ſpoeden, die al voor-by gegaen zijn:

want ſoodanighe menſchen, als ſy

in deſen Nacht ## , hebben ghe

meynelijck veel Goddelijcke ſoetic

heden genoten, ende hebben Godt

ooten dienſt beweſen ; ende dit

is't, het welck hunne herten met

mcera
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meerdere droefheyt door-ſnydt, te
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ſien, hoe verre dat ſe nu van deſe

goederen af gheweken zijn, noch

geene hope meer en is, van daer toe

wederom te konnen gheraken. De

ſe waerheyt beveſticht ons Job,heb

bende de ſelve door d'ondervin

dentheyt gheploghen , met deſe

woorden: Ick dien man, die in voor

tijden rijck was , ben onvoorſienelijck

verdorven. hy heeft mynen neck ghe

houden, hy heeft my ghebroken, ende

my voor hemſelven gestelt als een teec

ken, hy heeft my cm-ringelt met ſyne

lancien, hy heeft myne lenderen te ſa

mengbewondt, hy en heeft my niet ge

ſpaart, ende hy heeft mijn inghewandt

op d'aerde uyt-gheſtort , hy heeft my

'een wonde op d'ander ghehouwen, hy

heeft my overloopen als eenen reuſe,ick

belbe eenen ſack op mijn huyt genaeyt,

ende ick hebbe mijn vleeſch met aſſchen

bedeckt: mijn aenſicht is op geſwollen

zan tveenen, ende myne wijn brauwen

zijn verduyſtert. Soo veel, ende ſoo

groot zijn de pynen van deſê Nacht,

ende de ghetuygheniſſe der Heylige

Scrifture, die men tot ons voor-ne

men ſouden konnen by-brenghen,

zijn ſoo menichvuldich,dat my den

tydt, ende de crachtenſouden ont

breken, waert dat ick die te voor

ſchijn wilde brenghen. Want ſon

der twyffel, al het ghene men ſou

de konnen ſegghen, is minder dan

de ſake ſelver : men kan nochtans

iet beſpeuren uyt de ghetuygheniſ

# , die wy hier voor gheſtelt heb

Ctrl.

Om dit Versken des Gheſangh

dan te ſluyten, ende om te kennen

te geven, wat deſen Nacht inde zie

le is, ſooſalick hier voor-ſtellen het

ghevoelen,het welck Jeremias daer

van heeft, als hyſeght : - - i

- - - -

Ickben een man ſiende myme armoede Tren. 3.

inde roede ſijnder verbolgentheyt, I.

Hy heeft my ghedreven, ende ghea

bracht in de duiſterniſſen, ende niet in

het licht. -

Hy heeft ſijn handt teghen mygant

ſchelijck ghekeert, ende om ghekeert

oor-gaens. * tºen

Hy heeft mijn huyt, ende vleeſch

oudt ghemaeckt, myneghcbeenten heeft

bygheheel ghcbroken. '-

Hy#in mynen om ganckgetim

mert , ende hy heeft my omvanghen mee

galle 't cnde# :

Hy heefmy in duyſtereplaetſen ghc

ſtelt, als de## - &

Hy heeft teghen my rondtr-cmmege

timmert, op dat ick niet uyt gaen en

ſoude, hy heeft myne boeyen boſwacrt.

Hy heeft myne weghen beſloten met

vier-cantighe ſteenen , hy heeft myne

weghen om ghetworpen.

Hy is my cemen becrgheworden lagen

# , eenen leeuw in verborghen

Plaetſen. - , ' ..

. Hy heeft myne weghen om ghekeert,

ende hy heeft my gheheelghebroken,en

de hy heeft my verlaten ghcmaeckt. "

Hy heeft ſijnen boghe gheſpannen,

ende my## als een teecken teghen

Jijnen pyl , om daer naer te##

Hy heeft in myne nieren de dochteren

van fijnen pyl-kokergheſonden. -

Ick ben tot eenen ſpotgheworden aen

alle mijn volck ,#ſanck allen

den dagh.

Hy heeft my met bitterheden vervule,

Hy heeft my met alſſem dronckenge

maeckt, ende hy heeft myne tanden by

ghetal ghebroken, hy heeft my met aſ

## ſpyft, ende myne# is ver

ſtoptengheweeſt vanden vrede, ende ick

hebbe de goede dinghen vergeten.

Ende ick hebbe# , mijn eynde'

is vergaen,ende myn hope vand: Heere,

:
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Weeſt ghedachtich mijnder armoe

de , en de mijnder overtredinghen, des

alſſems, ende der galle.

Met eene ghedenckeniſſeſalickghes

dencken , ende myne ziele ſal in my

verdwynen.

Met deſe clachten, ende verſuch

tinghen beweent Jeremias deſe py

nen, ende quellinghen, inde welc

ke hy de paſſien, ende affectien der

ziele naer't leven beſchrijft, waer in

deſe ſuyveringhe, ende deſen geeſte

lijcken Nacht haer ſtelt. Ende hier

om behoorde men een groot mede

lyden te hebben met de ziele, die

Godt in deſen ſchroomelijcken, en

de vreeſelijcken Nacht comt te ſtel

Ien. Want al is't dat'et voor haer

een groot gheluck is, om de groote

oederen, die ſy door defen Nacht

al bekomen, als wanneer Godt in

haer die wonderheden ſaluyt-werc

ken, daer Job van ſpreeckt, ſeg

gende : Die de diepten openbaert van

de duyſterniſſen, ende brenght in het

licht de ſchaduwe des doodts, dat is te

ſegghen: die verheve goederen uyt

deſe duyſterniſſen inde ziele ſal ver

openbaren 5 ſoo dat haer licht ſal

weſen, ghelijck haere duyſterniſſen

heweeſt zijn, gelijck Davidſeght,

's-niet-teghenſtaende ſoo moet

men met haer eene groote dereniſ

ſe, ende medelyden hebben, om de

overgroote pyne daer ſy mede ghe

uelt wort, ende om de groote on

kerheyt die ſy heeft van hare re

medie, overmits dat 'et haer dunckt

dat hare pyne noyt een eynde ſal

hebben, meynende dat Godt, ghe

lijck David oock ſeght , haer geſtelt

heeft in't doncker, ghelijck de#

des werelts, waer door haren geeſt

in eene groote benautheyt is, ende

haer herte in eene ontſtelteniſſe,en
*

de beroerte , het welck voorwaer

(ghelijck ick gheſeyt hebbe ) ver

dient, dat men met haer een groot

medelyden behoort te hebben, te

meer » om dat by deſe verlatent

heyt, ende quellinghen, die deſen

Nacht haer veroorſaeckt, eene an

dere pijnlijckheyt noch ghevoeght

wort,de welcke is, dat ſe geenen

trooſt, noch ſteunſel en vint in ee

nighe leeringhen, noch in eenighe

geeſtelijcke Beſtierders : want al

is't dat-ſe veele redenë voorts-bren

ghen om haer te trooſten, haer

voor ooghen ſtellende de groote

# , de welcke in deſe pijn

ijckheden ghevonden worden, ſoo

en kan ſy daer aen evenwel geen ge

loof geven : want ghemerckt ſy ſoo

diep verſlonden licht in dat groot

ghevoelen, dat ſy heeft van haere

ijnlijckheden, waer in ſy hare el

enden ſoo claerlijck ſiet; ſoo laet

ſy haer vooreſtaen, door-dien dat ſy

het niet en ſien , ende ghevoelen,

# ſy'et ſiet , ende ghevoelt,

at ſy ſulcke reden wel voorts bren

hen, maer dat-ſe evenwel hare ge

ſtelteniſſe niet en kennen,noch ver

ſtaen; waer uyt volght, dat ſy,inde

plaetſe van eenighen trooſt te ont

fanghen, wederom met eene nieu

we droefheydt bevanghen wordt,

oordeelende, dat, het ghene ſy ſeg

ghen, de remedie van hare quellin

ghe niet en kan weſen; ende inder

waerheyt het is alſoo : want ſoo

langh als den Heere haer noch niet

gantſchelijckgheſuyvert en heeft »

op die maniere ghelijck'et hem be

lieft, ſoo en iſ er geenen middel,

noch hulpe, die haer kan dienen,

ende trooſten in hare perſſingen des

herten. Ende dat noch te meer,om

dieſwille dat de ziele, die in#
CU
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ſtaet gheſtelt is , haer ſelven niet

meerder en kan helpen , als den ge

nen, die in eenen donckeren kerc

ker gheſloten light, hebbende han

den en voeten ghebonden , ſonder

ſich te konnen roeren , noch 1et te

konnen fien, noch oock eenige hul

pe te konnen bekomen , 't zy van

den hemel, 't zy van d'aerde, tot

dat haren Geeſt (ſeghick) hier ver

ſacht, verootmoedicht, ende ghe

ſuyvert zijnde, ſoo ſubtyl, eenvou

dich , ende teer worde, dat hy met

den Geeſt Godts eens kan worden,

volghens den graet, ende mate van

de vereeninghe der liefde, tot den

welcken de Goddelijcke bermher

ticheyt haer ſal ghelieven te verhef

fen , ende navenant dat dit ſal ghe

ſchieden, ſooſal de ſuyveringe min

oft meer ſtraf zijn, langher,oft cor

ter duren.

Maer is't dat deſe ſuyveringe ten

deele wat heftich moet zijn,al-hoe

wel dat-ſe ſeer ſtraf, ende crachtich

is, ſooſal-ſe evenwel eenighe jaren

duren, al is't datter tuſſchen beyden

wel eenigen tydt comt,als wanneer

ſy haer vande pijnlijckheden ontlaſt

vindt, inden welcken deſe duyſtere

Beſchouwinghe, Godt diſpenſeren

de, de ziele nu niet en door-ſlaet

op de ghewooneijcke maniere van

ſuyveringhe; n aer beſit haer op ee

ne verlichtende, ende nºnnr elijcke

maniere, als wanneer ſy , ghelijk k

# eenen ſchroomelijcken kercker

ghegaen zijnde, ende geſtelt in een

vermaeck van verbreed.irghe, ende

vrydom , als dan ghevoelt, ende

ſmaeckt eene ſeer grcote ſoeticheyt

van vrede, ende eene minnelijcke

vriendelijckheyt niet Godt, niet ee

ne lichte, ende overvloedig he gee

ſtelijcke mede-deelinge. Het welck

voor de ziele een teecken van ſalig

he dt is , die de voorſeyde ſuyve

ringhe in haer is werckende, en de

een voor teecken van eene toe-ku

mende overvloedicheyt, die ſy ver

wacht. Deſe geeſtelijcke vertroo

ſtinghen zijn ondertuſſchen ſoo uyt

nemierde, dat er haer dunckt, dat

alle hare pijnlijckheden nu alreedts

een eynde bekomen hebben : want

de geeſtelijcke ſaken zijn van ſooda

nige nature inde ziele (als wanneer

ſy oprecht geeſtelijck zijn) dat als

wanneer de quellinghen,ende ancx

ten wederom keeren, ſoo dunck'et

haer, dat ſe daer nimmer-meer en

ſaluyt-gheraken, ende dat alle die

vertrooſtinghen , ende inwendighe

ſoeticheden, die ſy te voren#
ſmaeckt heeft, nu een eynde heb

ben , ghelijck wy gheſien hebben

inde voor gemelde Scriftuer plaet

ſens maer als wanneer ſy haer oock

bevindt met geeſtelijcke goederen

voor-komen te zijn, ſoo dunckt

haer oock dat alle quellingen nu een

eynde bekomen hebben , ende dat

de geeſtelijcke goederen fiaervoort

aen niet meer en ſullen ontbreken »

ghelijck Davidſelver belydt,bevin

dende ſy ſelven met deſe voor-ko

me niheden, ſegghende : Ick hebbe

in myne overvloedicheyt ghoſeydt : ick

en ſal niet beroert worden in der eeuwic

heyt. De reden hier van is deſe, om

dielwille dat eere actuele, ofte da

delijcke beſittinghe van eene ſake in

den Geeſt , verworpt , ende ver

ſtoot de dadelijcke beſittinghe ende

ghevoelirghe van een ander tegen

ſtrydende I. ke, het wèlck niet op

de ſelve maniere en ghebeurt in het

ſinnelijck deel der ziele, door dien

dat hare begrypinghe ſeer ſwack is,
ende cranck. " " * * * *

W w Maer

Pſ zy,
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Maerghemerckt den geeſt in de

ſenſtaet noch niet te wel geſuyvert

en is van d'onvolmaecktheden, de

welcke hy door't onderſte deel des

menſchebekomen heeft, al is't ſa- .

ken dat hy meerder vaſticheyt,ende

ſterckte heeft, ſoo is hy evenwelaen

die pijnlijckheden, ende quellingen

onderworpen, door-dien dat hy in

ſoodanighe onvolmaecktheden ver

wert, ende ghebonden light. Ghe

Jijck wy ſien, hoe dat David naere

derhandt verandert is gheweeſt van

ghevoelen, als wanneer hy ſy ſelvé

# veel ancxten , ende pijnlijck

heden omzringelt ſagh, niet tegen

ſtaende dat hy inden tydt van ſyne

overvloedicheyt ſich liet voor-ſtaen,

ende ſeyde, dat hy noyt meer be

roert en ſoude worden. Alſoo ghe

ſchiet'et oock met de ziele,als wan

meer ſy haer metter daedt ſiet met

die overvloedicheyt der geeſtelijc

e goederen vervult te weſen ( den

wortel van d'onſuyverheyt,ende on

yplmaecktheyt , den welcken in

haer noch verborghen light niet be

merckende l haer ſelven laet voor

Itaen, dat hare quellinghen , ende

pijnlijckheden nu een# hebbé.

Maer dit gepeys , ofte meyninge

hebeurt ſeer ſelden : want ſoo

angh tot dat deſe geeſtelijcke ſuy

veringhe volbrocht wort, ſooghe

ſchietºetſeer luttel, dat deſe geeſte

lijcke, ende ſoete mede declinghe

ſoo overvloedich ſoude zijn, dat ſy

den wortel vande daer blyvende one

volmaecktheyt ſoo ſoude bedecké,
dat de ziele in haer binnenſte niet

en ſoude gevoelen dat haer iet ſulcx

ghebreeckt, oft datter noch iet te

doen ſtaer, het welck niet toe-en

Baet deſe verlichtinghe volkoment

Bijck te ghenieten, gheyoelende in

': º, ---

haer inwendich ghelijck eenen vy

andt, den welcken, al hoe wel dat

hyghelijck in't ſtilte, ende ruſte is,

# nochtans vreeſt, dat hy wederom

al keeren, ende ſyneghewoonelijc

ke perten bedryven. Ende voor

waer het is alſoo, want als ſy daer

op in't minſte niet en peyſt, ende

meynt dat-ſe d'alder-gheruſte is,ſoo

keert dien vyandt wederom, hy

over-rompelt haer, ende ſmyt-ſe in

eenen anderen graet, die harder ,

duyſterder, ende beweenelijcker is

al den voorgaenden, die miſſchien

eenighen tydt ſal duren, ende miſ

ſchien# langher, als den voor

gaenden. De ziele in ſoodanighen

ſtaet gheſtelt zijnde, laet haer als

dan wederom voor-ſtaen, dat alle

hare goederen nu niet meer en ſul

len wederom keeren, want de on

dervindentheyt die ſy heeft van het

goet, het welck nu voor-by is, het

ghene ſy genoten heeft naer de eer

1te quellinghe,als wanneer ſy meyn7

de dat haer geen lyden meer en ſou

de over-komen, en is niet ghe

noeghſaem om haer te beletten van

te ghelooven in deſen tweedé graet

der ancxten, dat nu alles verloren

is voor haer , ende dat-ſe alle die

voordeelen niet meer en ſal ghenie

ten, daer ſy te voren mede voorko

men is gheweeſt. Want dit ſterck,

ende vaſt gheloof dat de ziele heeft

(ghelijckickſegghe) wort in haer

veroorſaeckt doordie dadelijcke be

grypinghe, de welcke in haer ver

nieticht alle het ghene in haar eeni

# vreught, oft blyſchap kan by

renghen. Ende al-hoe wel dat'et

aende ziele, in deſe ſuyveringe ge

ſtelt zijnde, dunckt dat ſe Godt be

mint, ende duyſent levens voor

hem geven ſoude, ghelijcket oock

- waer
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waerachtich is [ want ſy beminnen

Godt in deſe quellinghen boven ma

ten ſeer] des niet teghenſtaende ſco

en brenght dit haer geene verlich

tinghe by, noch vertrooſtingejmaer

in ieghendeel het veroorſaeckt haer

eerder eene meerdere pijnlijckheyt.

Want ghemerckt dat-ſe Godt groo

telijcx lief heeft, ſoo, dat-ie met

geene andere dinghen bekommert

en is, als hier mede, ſiende haer ſel

ven nochtans ſoo ellendich , ende

twyffelende oft Godthaer oock lief

heeft, door-dicn ſy als-dan geene

verſekeringe en heeft,datter iet in

haer is, het ghene haer weerdich

maeckt om bemint te zijn , maer

dat-ſe eerder verdient voor altijdt

verworpen te zijn, niet alleenlijck

van Godt,maer cock van alle ſchep

ſelen ; ſco bedroeft ſy haer ſeer »

merckende in haer ſelven de oorſa

ken, om de welcke ſy verdient ver

laten, ende verworpen te zijn van

den ghenen, den welckenſy noch

wenſcht te kennen,

tans ſoo vierichlijck bemindt, ende

HET VIII. CAPITTE L. :

Hier wordt noch van andere pijnlijckheden ghehandelt, die de

ziele in deſen ftact quellen.

N deſenſtaet wordt noch iet an

ders ghevonden, het welck de

ziele ſeer quelt, en de beſwaert , te

weten, dat ghemerckt deſen Donc

keren Nacht de crachten, ende de afé

fectien der ziele ſoo gebonden hout,

ſoo en kan ſy haren geeſt,oft affectie

en tot Godt niet verheffen ghelijck

te voren, noch ſy en kan oock bid

den, latende haer voor-ſtaen, dat

het haer# , het ghene Jere

miasſe

teghen haer eene wolcke gheſtelt

heeft, op dat haer gebedt niet door

gaen en ſoude, het welck oock dcor

de naervolghende woorden beteec

kent wort t Hy heeft myne weghen

beſloten met vier-cantighe# En-'

de is 't by aldien dat ſy ſomwylen

comt te bidden, dat gheſchiet met

fulcke dorricheyt , ende onſmake

lijckheyt, dat'et haer dunckt, dat

ſe van Godt niet verhoorten wort,

Thren.

3. 9.

Ibid.

t , te weten : Dat Godt g

ende dat# daer van geen werck en

maeckt , het welck den Propheet

oock te kennen geeft in de voorſeyde

*?

ſententie met deſe woorden : Maer Ibid,

altick/algheroepen hebben, andeghe- 2,.
beden, ſoo heeft by mijn ghebedt uyt

ghºſloten. Ende inder waerheyt dit

is den tydt, gelijck den ſelven Pro

# , dat de ziele haer aen

icht in d'aſſche moet ſtellen, hare

ſuyveringhe lydtſamelijck verdra

hende.

'tIs Godt, die hier inde ziele is

werckende, ende hierom en ver

magh ſy niet met allen, overſulckx

en kan ſy , noch bidden, noch in

Goddelijcke ſaken met groote aen

dachticheyt weſen ; noch oock in

andere ſaken, ende tydelijcke han-,

delinghen , waer in ſy niet alleen

lijckaendachtich kan weſen; maer

ſy comt daer-en boven cock ſom

Ww 2w ſinnen,

tijdts ſoodanighe berooyinghen der
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ſinnen, ende diepe vergetentheden

der memorie te lyden , datter veel

tydts voor-by is , ſonder te weten

wat ſyghedaen, oft ghepeyſtheeft,

noch oöck wat ſy doet , ofte doen

## ; endeal is't ſchoon dat ſy wilt

etten op 'tghene dat ſy doet,ſoo en

kan ſy evenwel daer aen niet meer

ich zijn, al-hoe-wel dat

ogelijckx begeert te doen."

ngmerckt dat alhier niet

# nlijčk het Verſtant gheſuyvert

ort van ſyne onvolmaeckte ken

niſſe, ende den Wille van hare af

fectien, maer oock de Memorie van

hare kenniſſen, ende bepeyſingen »

ſoo is'et oock oorboorlijck dat ſy

vernieticht wort in alle deſe dingen,

op dat'et volbrocht worde, het ghe

he David, in deſe#
ſtelt zijnde, van ſy ſelven ſeght

Ende ick ben tot niet gebrocht geweeſt,

endezaken heb'et niet gheweten. Het

welck niet weten ſtreckt ſich uyt tot
d'onwetendheden, ende vergetent
heden der Memorie, daer wy van

gheſproken hebben, maer deſe be

roovinghen, ende vergetenrheden

worden veroorſaeckt van d'inwen

dighein-ghekeertheyt, inde welcke

deſe Beſchouwinghe de zieke ver

flint. Want op dat de zielebequaem

ſoude weſen, ende op eene Godde

lijcke maniere met hare crachten

bereydtſoude blyven tot de Godde
lijcke# e der liefde, ſoo

was et oorboorlijck dat ſy eerſt met

alle hare crachten verſlonden ſou-,

de worden in dat Goddelijck, ende,

duyſter licht der geeſtelijcke Be

ſchouwinghe, ende dat-ſealſoo af

ghetrockenfoude wórden van alle

affectien, ende begrypinghen der

ſchepſelen, het welck ghemeyne

lijck duert navenant dat de cracht,

van deſe Beſchouwinghe groot is,

Overſulckx hoe dat dit Goddelijck

licht de ziele ſuyverder, ende op

rechtelijcker beſit, hoe dat 'et haer

oock meerder verduyſtert, ontle

dicht, ende vernieticht in hare be

grypinghen , ende beſondere affe

chen, ſoo wel van hemelſche, als

van aerdtſche ſaken Ende hoe dat

dit licht minſuyver, ende min een

voudich ſal gheweeſt hebben, hoe

dat'et de zieie oock minder ſal be

rooven van hare affectien, ende aen

haeroock min duyſter weſen. Het

welck voorwaer ongheloofelijck

ſchyntte weſen, te weten, te ſeg

ghen dat het Goddelijck, ende bo

ven-natuerlijck licht ſoo veel duy

ſterder is aende ziele , hoe dat het

claerder, en de ſuyverder is, ende

hoe dat'et minder claer, ende ſuy

ver is, hoe dat'etaende ziele cock

min duyſter is. Het welck men

nochtans lichtelijck ſal komen te

verſtaen, is't dat wy maer eens wil

lenaen-mercken het ghene wy hier

vooren betoont hebben door deſen

tentie vanden Philoſooph,te wetena

dat de boven-natuerlijcke ſaken ſoo

veel duyſterder zijn aen ons ver

ſtandt, ſy in haerſelven claer

der zijn ziende blijckelijcker.

Overſulex, als de ſtrale van deſe

hoogh-verheve Beſchouwinghe de

ziele met haer Goddelijck licht

door ſchynt, ghemerckt fy de na

ture der ziele te boven gaet, om de

ſelve reden is't dat ſy haer verduy

ſtert, ende berooft van alle affecti

en » ende begrypinghen, de welcke

ſy te voren door haereyghen licht

wel bevatte, Endehiermedeeniaet

ſy haer niet alleenlijck verduyſtert,

amaer ſy ydelt haer oock volghens

##
den p

ten eendeghenegenthe

-
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den, 't zy geeſtelijcke, 't zy natuer

lijcke, Ende later de haer alſoo ont

ledicht, ende verduyſtert, ſuyvert,

ende verlicht haer niet het Godde

lijck boven natuerlijtk licht,ſonder

dat de ziele weet dat ſy met dat

licht## is , jae integhendeel

ſylaet # VOOI## inde

ſterniſſe light, ghelijck wyghe

# hebben. g" # ººg -

Want ghelijckerwys deſtrale van
eenith licht , 1s't dat-ſe ſuyver is,

ende niet en vindt daer ſy haer op

kan vermaken, ende weder-ſchy

nen, ſoo en wort men-ſegelijck niet

ghewaer , maer als ſy haer ive

rapsteghen vermaeckt,ende weder

ſchynt, foo wort men de itrale be

terghewaer: alſoooockdit geeſte

lijcklicht, het welck de zieke be

ſtraelt heeft, ghemerckt dat et ſoo

ſuyver is, ſoo en wort'et in ſy ſel

venſoo wel niet bevat, maer als'et

iet heeft daeretſich op kan verma

ken, ende weder-ſchynen , dat is

te ſegghen, als haer eenighe beſon

dere ſake van volmaecktheyt voor

gheſtelt wort om te verſtaen , oft

wel om eenich oordeel te ſtrijcken

over iet dat valſch, oftwaerachtich

is, ſoobemerckt ſy dat datelijck,

ende ſy verſtaet'et veel claerder als

te voren, eerſy in deſe duyſterhede

was. Ende door de felve#

kent ſy dat-ſe het geeſtelijck lie

heeft;em de onvolmaecktheyt lich

telijek te onderkennen, die haer

voor-gheſtelt wort. Ghelijckerwys

menſen kan inde ſtraele, de welc

ke men in haer ſelven ſoo ſeer niet

en kan onderſcheyden , maer ſoo

haeſt als men de handt , oft ietan

ders daer tuſſchen ſtelt, ſooſiet men

terſtond de handt, en de mensomt

u - - - -

in kenniſie dat'et licht der ſonne

daergheweeſt is.

l ## dat de ziele lichte

lijcker , ende generalijcker kent

endeado:### ghene#

voor-ghettelt wort » 'tzy dat het

# ſaken zijn, 't zy tyde

ijcke, door dien dat dit geeſtelijck

licht foo eenvoudich, ſuyver, en de

algheſneyn is, noch aen eenighe

beſondere verſtards iſ ke ſakegher

bonden is, 't zy Goddelijčke, 't zy

natuerlijcke, ghemerekt dat et de

crachten der ziele ontledicht, ende

vernieticht heeft van alle die begry

Pinghen. Ende hierom ſeght den

Apoſtel, Dat den Geeſt alle dinghen,

ºnderſteeg: , dock de diepten Godts.”

Want door dele generale, ende

eenvoudigiewetenſchap wort ver
ſtaen het ghene den H. Geeſt ſeght

r, Cor.

- IO

Sap. 7.
door den Wyſe-man :Syºgheraeck; *4-

altvaer Jy trilt# Jijvººrbeyat :

te weten, om diefwiſſe dat ſy haer,

niet en begeeft tot iet, ##
ſonder verſtandelijck, ofte begeer

lijck is. Ende dit is d'eyghentheyt

vanden Geeſt die gheſuyvert, ende

vernieticht is in alle beſondere af

# terſtandeniſſen want
oor dien dat hy niet en ſmaeckt
ende##

blyvende alſoo in ſyne ontledinghe,

conckerheyt, ende duyſterniſſen,

ſco begrypt en de omhelſt hy alle

# et eene groote bequa

##em bev it wórde geeſtelijc

kerawyſe,# H.#
lusſeght: Als niet hebbende, en

alle din, emde, want ſooda

nigheſ oeft metſulckeene

alſIn vergolden wor

den. mei as in

Ww 3 HETE

I, Cor,
de 6. is."
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HET

Waer in betoont wort, dat al

IX. CAP ITTE L.

-hoe-wel deſen Nacht den Ceeſt

verduyſtert, dat'et nochtans dient om hem te verlichten.

Ndit teghenwoordich Capittel

I reſteert noch te# , dat al

hoe-wel deſen gheluck-ſalighen

Nacht den Geeſt verduyſtert, dat'et

nochtans om geen ander reden en

is, dan om hem licht, endekenniſ

ſe te geven in alle dinghen , ende al

is't ſaken dat hy hem vernedert,

ende brenght tot eenen ellendighen

ſtaet, ſoogheſchiet dat om hem te

verheffen, ende vry te maken;ende

al-hoe-wel dat# hemarm maeckt,

ende ydelt van alle beſittinghen,en

de natuerlijcke affectien, ſoo en

doet hy dat om geen ander reden,

ten zy,op dat den Geeſt ſich op eene

Goddelijcke maniere ſoude moghen

uyt-ſtrecksn om alle dinghen, 't zy

hemelſche, 't zyaertſche , te ghe

nieten, ende te ſmaken, hebbende

nu eene over groote vryheydt des

Geeſt in alle dinghen bekomen.

Want ghelijckel wys de Elemen

té met geen beſonder coleur,reuck,

oft ſmaeck en moghen ghemengelt

zijn, op dat-ſe alſoo hun ſelven aen

malkanderen ſouden moghenmede

deelen in alle by-een-ghevoeghde

ſaken, ende in't natuerlijck weſen

van alle dinghen, op dateſe alſoo be

quaern ſouden weſenom alle coleu

ren, reucken, ende ſmaken te mo

# ontfanghen, om die daer me

e te hulpe te moghen komen alſoo

moet den; Geeſt oock eenvoudich ,

ſuyver, ende ontbloot zijn van alle

natuerlijcke affectien, 't zy dade

's . . . - '

lijcke, 't zy die door eene gewoon

te verkreghen zijn, op dat hy alſoo

met vryheyt , ende met een ver

breedinghe des Geeſts deelachtich

magh worden vande Goddelijcke

Wysheyt, inde welcke hy, ter oor

ſaken van hare ſuyverheyt, is ghe

nietende de ſoeticheden, ende ſma

ken van alle dinghen, op eene uyt

nemende maniere: want ſonderde

ſe ſuyveringhe en ſal hy in geender

manieren ghevoelen, noch ſmaken

de voldoeninge van die grooteover

vloedicheyt der geeſtelijcke ſoetic

heden : want eene affectie alleen,

daer de ziele mede bevanghen is,oft

iet anders in't beſonder , daer den

Geeſt metter dacdt, oft door eene

ghewoonte aen-ghekleeft is , is ge

noeghſaem om die teerheyt, ende

de innichſte ſoeticheyt vandé geeſt

der liefde niet te ſmaken, noch te

# , noch oock mede-te

eelen, den welcken nochtans alle

die ſmaken , ende ſoeticheden in

eenen alder verhevenſten graet in

ſy ſelven beſluyt, -

Ende om dieſwille dat de Kinde

ren van Iſrael eene affectie alleen,

ende de gedenckeniſſe van'tvleeſch,

ende andere ſpyſen, die ſy in Egyp

ten geten hadden, is by-ghebleven,

daerom en konden ſy inde Woeſty

ne die teere , ende ſoete ſpyſe der.

v

Exod.

I6. 3- J

Engelen niet ſmaken, de welcke, Sap.16

de ſoeticheyt van alle ſmaken

hadde;

# de H.Scrifture ſeght , in 2 1.

aër -
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hadde, jae hadde ſelver in haer ſoo- vernieticht in fijn natuerlijck licht,

ſtellende het metter daedt inde duya

ſterheyt, door den middel van de

danighen ſinaeck , als een Jeder

wenſchſte te hebben; Alſoo en kan

den Geeſt oock de welluſten vande ſe duyſtere Beſchouwinghe: 'welcke

vryheydt des Geeſts naer ſijnen

wenſch niet ſmaken , die metter

daedt , oft door eene ghewoonte

noch ghehecht, ende ghebonden is

eene andere bepaelde begrypinghe.

MDe reden hier van is deſe : want de

affectien, de ghevoelinghen,ende de

begrypinghen van eenen volmaeck

ten Geeſt, ter corſaken dat-ſe ſoo

verheven zijn, ende beſonderlijck

ſoo Goddelijck, zijn van een ander ? nyt volght, dat de duyſterheden,die

ſoorte, die ſoodanichlijck verſchey

den is van de natuerlijcke maniere

van doen, dat men om d'eene met

ter daedt, en de door ghewoonte te

moghen beſitten, d'andere noodt

ſakelijck moeten vernieticht wor

den. Ende hierom is'et ſeer beta

melijck, Jac ſelver ſeer noodtſake

lijck, op dat de ziele tot deſen ſoo

verheven ſtaet magh gheraken, dat

deſen Donckeren Nacht der Beſchou

toinghe haer eerſt vernietighe, ende

hare verworpenthedé verdeſtruere,

haer ſtellende inde dorricheden,

duyſterheden,in d'af gheſcheydent

heyt , en de in d'ontledinghe: want

het licht dat haer moet ghegeven

worden, is een alder-hevenſte God

delijck licht, het welck alle natuere

lijck licht te boven gaet , ende het

welck natuerlijcker wyſe in't ver

ſtandt niet en kan vallen. Overſulcx

is'et oorboorlijck, op dat het ver

ſtandt magh gheraken om ſich daer

mede te vereenighen , ende alſoo

Goddelijck kome te worden inden

ſtaet der volmaecktheyt, eerſt voor

al moet gheſuyvert worden, en de
- *

duyſterheyt ſoo langh moet duren,

als't van noode is, om die gewoon -

te te vernietighen,de welcke hy vani

langher handt bekomen heeft, door

aen eëneaffectie, oft aén eene be- ſyne maniere van te verſtaen, ende

ſondere verſtandeniſle, ofte wel aen” op dat de verlichtinghe 3 ende het

Goddelijck licht inde plaetſe van

ſyne maniere van te verſtaen ſoude

komen, ende blyven.

- Overſulckx, om dieſwille dat de- -

ſe eracht van te verſtaen, die ſy te

voren hadde, natuerlijck is , hier

hy daer in is lydende , ſeer diep,

ſchroomelijck, ende pynlijck zijn ,

om dieſwille dat men ſe ghe voélt,

ende raeckt in het innichſte, egde

lijcken oock, om dieſwille dat de

-

"

binnenſte des Geeſts. Ende van ge

affectie der liefde, de welcke aen

heminde Goddelijcke vereeninghe

moet gegeven worden, Goddelijck

is, ende hierom ſeer geeſtelijck,ſeer

ſubtyl, ſeer teer , ende ſeer innich'

lijckeghevoelinghen te boven gaet,
ende daer-en-boven occk overtreft

de onvolmaecktheden vanden Wil2

:

is, die alle affectien, ende natuer

le, ende van alle ſyneghenegenthe-,

den; ſoo is'et betamelijck, dat den

Wille eerſt voor al in alle ſijde afte

clien, ende ghevoelinghen gheſuy

vert, ende vernieticht worde,ende

ſoo langhen tydt inde dorricheden,

ende ancxten verblyve, volghens de

gewoonte, die hy v rkreghen heeft

inde natuerlijcke affectien, ſoo wel

van Goddelijcke , als van menſche

lijcke ſaken, op dat hy alſoo door

de vereeninge der liefde de Godde

lijcke affectie, ende ſoo verheven

- - - ſoetic

:
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r, Cor.

2. 9.

Iſau.64

4

ſoeticheyt ſoude moghen ſmaken :

op dat den Wille op deſe maniere

uyt-ghemergelt, uyt-ghedrooght ,
ende### in dit vier van

deſe duyſtere Beſchouwinghe van

alle ſoorten van eyghendom, ghe

lijck dat herte vanden viſch van To

bias op de gloeyende kolen, alſoo

bequaem magh worden, om eene

ſiyvere, ende eenvoudighe berey

dinghe, ende daer-en-boven oock

om een gheſont, ende gheſuyvert

hehemelt te bekomen, om ſoo

nelle, ende uyt-nemende aen-ra

kinghen der Goddelijcke liefde te

ghevoelen, inde welcke hy ſich op

eene Goddelijcke maniere ſal over

vormt ſien, alle dadelijcke, ende

door ghewoonte verkreghene we

derſpannicheden nu uyt-gheroeyt

zijnde, de welcke hy te voren had

de. Daer-en-boven oock, om dieſe

wille dat de ziele, om deſe veree

ninghe te moghen bekomen, tot de

welcke deſen Donckeren Nacht haer

bereydt , moet vervult, ende be

gifticht zijn met eene ſckere glori

euſe heerlijckheyt inde mede-dee

linghe met Godt, de welcke ontal

lijcke goederen, ende welluſten in

haer ſelven beſluyt, die alle over

vloedicheyt te boven gaet, de welc

de de ziele natuerlijcker wyſe kan

beſitten : want volghens het ſeggen

van Iſaias, ende den H. Paulus : De

ooghe en heeft niet gheſien, noch doore

ghehoort, noch in de menſchen harte

ſoo hemelſche salsaertſche, op dat:

fealſoo ontledicht zijnde,waerach

telijckarm van Geeſt, ende vanden

ouden menſch berooft ſoude mogé

weſen, ende alſoo dit nieuw, ende

gheluck-ſaligh levenſoude moghen

leyden, het welck men verkryght

door den middel van deſen Doncke -

ren. Nacht, ende indenſtaet der ver

*# Godt wortgevonden,

Endeghemerckt dat de ziele ſal

moeten hebben een ſeerGoddelijck,

kloeckmoedich , ende ſmakelijck

ghevoelen, en de kenniſſe van alle

dinghen, ſoo wel Goddelijcke, als

menſchelijcke, die in 't gemeyn ge

voelen, ende inde natuerlijcke ken

niſſe der ziele niet en vallen (door

dien ſy die aenſiet met ſoo verſchey

de ooghen van die, ghelijck ſy te

voren dede, gelijckerwys het licht,

emde de gratie vanden H. Geeſt ver

ſchilt vanden ſin, ende het Godde

lijck van het menſchelijck) ſoo is'et

noodich dat den geeſt uyt-ghemer

gelt worde, ende ſich benauwe, en

de voeghe nopende het ghemeyn

natuerlijck ghevoelen, geſtelt zijn

de in eenen grooten ancxt, ende

perſſe, door den middel van deſe

fuyverende Beſchouwinghe, Ende

dat de Memorie oock verre ſy van

alle vredelijcke, ende minnelijcke

kenniſle met een ſeer innich gevoe

rlen, ende met eene geſtelteniſie van

vervremtheyt aen alle ſaken, de

welcke haeroockal-te mael vreemt

is op-ghekomen , het ghene dat Godt ſchynen te weſen , ende van een an

bereydt voor die, de veleke hem lief der maniere ghelijck ſy te vooren

hebben 3 ſoois'toorboorlijck dat de pleeghden te zijn. Ende op deſe

# voor al gheſtelt worde in

d'ontledinghe, einde in d'armoede

des## ſuyverende van al

le ſteunſel, trooſt, ende natuerlijc

-

manieretreckt deſen Nacht de Geeſt

uyt ſijn ghewoonelijcks ende ghe

meyn gnevoelen der ſaken, op dat

hy dien tot het Goddelijckeghevoe- - -- - - - **J. ,- - - - - - - - -

kebegrypinghen van alle dinghen, leaſe
2 Glck Vreelnts

ende
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ende verre is van alle menſchelijcke

maniere; inder voeghé, dat 'et aen

de ziele ſchijnt, dat ſe buyten haer

ſelven is levende. Ondertuſſchen

peyſt ſy by haer ſelven, oft dat er

dat ſy eerſt voor al van alle haren

voorighen vrede gheſuyvert worde,

den weicken gemengelt zijnde met

ſoo veel onvolmaecktheden , gee- ... .

nen vrede en was, al-hoe-wel dat

miſſchien wel eene tooverye waer, het haer alſoo dochte te weten, door -

het ghene in haer paſſeert, ofte wel

eene plompicheyt des Geeſts, ende

# verwondert haer grootelijcx over

ie ſaken, die ſy ſiet oft hoort, la

tende haer voorſtaen dat ſe ſeer

vreemt zijn, ende wat nieuws is,

daer'et nochtans de ſelve zijn, die

ſy te voren ghewoon was te hande

len. Waer van de oorſaecke is, om

dieswille dat de ziele nu ontrocken,

ende van'et ghemeyn ghevoelen,

ende kenniſle der ſaken vervremt

wort, op dat-ſe hier in vernieticht,

ende verſtorven zijnde , met het

Goddelijck ghevoelen overvormt,

ende vereenicht ſoude blyven , het

welck meer 't ander leven aengaet,

als het teghenwoordich.

Alle deſe pijnelijcke ſuyveringen

des Geeſts lydt de ziele, op dat ſe

in het leven des Geeſts, door den

middel van deſe in-ſtortinghe, ſou

de moghen herboren , ende ver

nieuwt worden, ende met deſe py

nen comt ſy te baeren den Geeſt der

ſalicheyt, op dat in haer de ſenten

tie vanden Profeet Iſaias volbrocht

worde, ſegghende : Heer, wy heba
ben ontzganghen van A4 4enſicht , ende

als baerendegheweeſt, ende wy hebben
den#

- gemerckt dat de ziele door den nºid

- del van deſen Nacht der Beſchou

# bereyt wort om den inwen

dighen vrede, en de ruite te beko

- men , den welckenſoo groot, ende

verheughlijck is, dat hy (gheliyck

de H. Schrifture ſeght) allen ſin te

ghebaert. Daer-en-boven

dien hyghelijck-formich was, ende

over een quam met den ſmaeck der

ziele, ende ſcheen tweemael Vrede

- Vrede te zijn, te weten vanden Sin,

ende vanden Geeſt; het is oorboor

lijck [ ſegh ick ] dat deſen Vrede

eerſt gheſuyvert zy , ende de ziele

, vervremt worde, ende afgetrocken

van deſen onvolmaeckt en Vrede,

i ghelijck Jeremias dat ghevcelt , en

de beclaeght heeft inde voorgaende

ghetuygeniſle, om de pijnlijckhe

- den van deſen Nacht te verclaren,

ſegghende, Mijne ziele is verſtooten

gheweeſt vanden Vrede.

Deſe verſtooringhe des Vrede is

eene verdrietelijcke ongeruſticheyt

van veele vreeſen, achterdencken,

verbeeldinghen, ende ſtrydinghen,

die de ziele in haer ghevoelt, waer

door ſy een vermoeden heeft » dat

ſe nu verloren is, ende dat alle hare

goederen voor altydt een eyr de ge

nomen hebben, om de ſtercke be

rypinghe, ende ghevoelinghe van

are miſerien, en de ellenden, daer

ſy haer ſelven in bevindt. Hier uyt

ſoo comt inden geeſt voorts eene

ſekere droefheydt, ende eene ſoo

Tbrew,

3. 17

diepe verſuchtinghe, dat-ſe in haer -

een ſeer vreeſelijck ghebrieſch, en

de een geeſtelijck ghehuyl veroor

ſaken, het welck ſy oockſon wylen

met woorden uyt-druckt, ende ge

heel in Irak en ſmilt, is't dat ſy de

cracht heeft om ſulckx te konnen

doen, al hoe-wel dat et ſelden ghe

beurt »

boven gaet; ſoo is er oorboorlijck, veilig:ghe ontfanght. Dit heeft
- 4 X den

at 1e delen trooſt , ende
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den# David ſeer###

nen ghegeven, die deſe pijnlijck

heyt#gliepioenen hadde, ſeg

Pſalm, gende : lekken boven matenſeer ge

37.3- fynicht, ende verootmoedicht geweeſt,

-ick brieſchte van het ſuchten mijns her

- een. Het welck ghebrieſch is voor

waer eene ſake van ſeer groote, en

de van eene onverdraghelijcke py

- ne : want de ziele gevoelt ſomwy

- len , om de ſeer fhelle, ende leven

de gedenckeniſſe haerder miſerien,

daer fy haer in-gheſtelt vindt , ſoo

# pynen , ende quellinghen,

dat ick niet en wete, hoe dat men

die ſoude konnen uyt-drucken, ten

zy miſſchien door eene ghelijcke

niſſe, de welcke den H. Job ons

#fok 3. Eſtelt , zijnde inde ſelve quel

-2, linghe, met deſe woorden : Ghe

lijck overvloedende wateren, alſoo is

mijnghebrieſche. Want ghelijcker

wysde wateren ſomtyts ſoodanich

lijckover-vloeden, dat ſy alles ko

men te verdrincken , ende vervul

lengalſoo waſcht oock dit gebrieſch,

endeghevoelen der ziele opſommi

*ghereyſen ſoodanichlijck, dat het

# , ver-drinckende, ende door

vloeyende, alle hare diepe affectien,

' ende crachten, vervult met geeſte

lijcke ancxten, ende pynlijckhedé,

boven al het ghene dat men met

eenighe woordenſoudekonnen uyt

s# , ende verclaeren. Sooda

nich zijn de werckinghen,de welcke

deſë Nacht indeziele veroorſaeckt,

die alle hope van het licht des

daeghs bedeckt : want den ſelven

b-ſeght oock tot ons voornemen:

- is ov-boordt, ende die my eten, en

ſlapen niet. Door den mondt wordt

hier verſtaen den Wille,den welc

ken door boort, ende door-ſteken voor-by is 5 ghelijck Jeremias ons

nachts wordt mynen mondt met py

wordt met deſe pynen, de welcke

niet en ſlapen, maer de ziele ſonder

op-houden vernielen , ende ver

ſcheuren, door-dien dat de twyffel

achticheden , ende vreeſen, die

haer door-ſlaen, ende door-ſchie

ten , noyt op-enzhouden.

Deſen ſtrydt is ſeer diep, ende in

nich, door dien dat den vrede, die

ſy te verwachten ſtaet, oock ſeer

diep , ende innich ſal weten : de

geeſtelijcke droefheyt, ende pyne

1soock ſeer innich, teer, ende ſuy

ver, om diefwille dat de liefde, die

ſy bekomen ſal, oock ſeer innich,

ende fuyver weſen ſal. Want hoe

een werck innigher , ende ſchoon

der moet weſen, ende blyven, hoe

de konſte oock innigher, ſchoon

der » ende ſuyverder moet weſen ,

ende het bouwſel ſal ſoo veel ſterc

ker weſen , hoe dat'et vaſter, ende

ghettadigher weſen ſal. Hierom

(ghelijck Job ſeght ) ſoo is't dat de 3fab ze

ziele in haer ſelven verdwynt, ende 16

de daghen der quellinghe beſitten

haer. Alſoooock geunerckt dat de

zieleindenſtaet der volmaecktheyt,

tot den welcken ſy gaet door deſen

ſuyverenden Nacht,ontallijcke goe

deren, gaven, ende deughden, ſoo

inde ſubſtantie, ofte ſelfs-ſtandic

heyt der ziele, als in hare crachten

ſal komen te ghenieten, ſoo is'et be

tamelijck, dat ſy haer te voren gea

heelijck van alle die goederen ver

"vremt » ende berooft moet ſien,en

de ghevoelen, ende het moet haer

duncken dat-ſe daer van ſoo verre

is , dat-ſe haer geenſints en ſoude

konnen laten voor-ſtaen, dat-ſe cyt

daer toe ſal konnen gheraken, maer

integhendeel dat alle haer goet nu

een eynde ghenomen heeft, ende

• -
-

dit
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ditoock te kennengeeft inde bové

ghemelde ghetuygheniſſe, ſeggen

de : Iekhebbe de goede dinghen ver
energ,

Maerlaet onsnu eens gaen ſien,

welck dat d'oorſake is, waerom dat

dit licht der# zijnde

ſoo ſoet, ende minnelijck aende

ziele, dat-ſe niet meer te wenſchen

en heeft, ghemerckt, ghelijck wy

hier voren gheſeyt hebben, ſy de

ſelve is, waer door de ziele haer

moet vereenighen, ende inde welc

ke ſy indenſtaet der volmaecktheyt

alle goederen moet vinden, die ſy

hewenſcht heeft, des diet teghen

# als wanneer ſy haer begint

te beſtraelen, ſy als-danſoo pyne

lijcke beginſelen in haer veroor

ſaeckt, ende ſoo vremde uyt-werc

kinghen, ghelijck wy hier verhaelt

hebben. Op deſe twyfelinghe kan

men ſeer lichtelijck antwoorden,

# » het gene wy nu ten dee

legheſeyt hebben, te weten, datter

van weghen de Beſchouwinghe,en

de Goddelijckein-ſtortinghe niet en

is, het welck eenighe pynlijckheyt

kan veroorſaken, integhendeelſy

beſluyt in haer vele ſoeticheden,en

de welluſten, ghelijck de ziele daer

naer ſal ondervinden; maer de oor

ſake hiervan is de ſwackheyt, ende

onvolmaecktheyt, die de ziele als

dan heeft , ende oock de teghen

ſtrydighegheſtelteniſſen, die in haer

zijn, om die ſoeticheyt te ontfan

# Ende overſuicx als dit God

elijck licht de ziele comt te beſtra

len, ſoo doet'et haer op deſe ma

niere lyden.

HET x. c APITTEL

Waer in deſe ſuyveringhe grondelijck verclaert wert door eene

ghelijckeniſſe.

Ot eene meerdere verclaerin

- JA ghe van't ghene datter gheſeyt

is, ende noch moet geſeyt worden,

ſooſtaer hier te bemercken, dat de

ſe ſuyverende, ende minnelijcke

kenniſſe, ofte Geddelijcke verlieh

tinghe, daer wy van handelen,haer

op de ſelve maniere draeght ten op

ficht vande ziele, haer ſuyverende,

ende bereydende, om die alſoo met

haer volmaecktelijck te vereenigen,

ghelijck het vier ſich draeght ten

opſicht van't houdt, om dat in ſy

ſelven te verkeeren , ende t'over

vormen, want het vier by het hout

shevoeght zijnde, begint het eerſt

voor al uyt-te-drooghen , ende alle

ticheyt uyt-te-dryven, doende

het water allenskensuyt-loopen,dat

daer in beſloten was, daer naer

maeckt'et bruyn, ſwart, ende lee

lijcks ende allenskens dat droogen

de, begint'et te verlichten, dryven

de daer uyt alle de leelijcke, ende

donckere toe-vallen, die tegenſtry

dich zijn aen het vier : ende ten

leſten ſoo begint'et te verwermen,

ende uytwendichlijck t'ontſteken,

ende alſoo comt'et in fijne nature te

veranderen, ende maeckt het ſoo

ſchoon ende claer, ghelijck het vier

ſelver is, het welck ghedaen zijnde,

24 x 2 ſoe
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ſoo en is er van weghen het houdt

eygentlijck geene werckelijckheydt

meer, ofte lydinghe, ſoo dat'et nu

alte de eyghen dominen, ende werc

kelijckheden des' viers heeft, uyt

ghenomen dat de grootte, ende

ſwaerte des houdts niet ſubtyl, ende

inin licht is, als het ghene dat in 't

vier ghevonden wort. Want het is

droogh , ende droogh zijnde, ſoo is'

hät werm, en de werm zijnde , ſoos

verwermt liet, ende ghetherekt dat 1

het claer is, ſoo verlicht'et , ende

het is oock veel lichter als te voren,

het vier voorts brenghende alle de

ſe evghrendommen , ende uyt-werc

kinghen in 't houdt. » ' - -

- Opſdierghelijcke maniere moe

ten wy oeck redenen van dit Godde

lijck vier vande liefde der Beſchou

winghe, het welck eer dat'et de

ziele vereenicht, ende in ſy ſelven

over vormt, ſuyyert haer eerſt voor

al van alle hare tegem-ſtrydige toe

vallen. Want ten eerſten doet 'et

hare leelijckheden uytwendelijck'

blijcken, maeckt haer ſwart, ende

duyſter,ſoodanichlijck,dat-ſe ſchynt

#gher te zijn als ſy te vooren was.

Want ghrenherckt dat defe Godde

lijcke fuyveringhe alle de quade en

de hinderlijcke vochtichedë te voore

ſchyn brenght, de welcke ſy niet en

konde ontdecken, ter oorſake dat

ſe diep inde zieleghewortelt waren,

ende daer aen-kleefden, ende alſoo

niet en kende, dat ſe met ſoo veel

quaeden , ende ongheregeltheden

bevanghen, ende beſmeurt was, ſoo

worden haer nu alle die ghebrecke

lijckheden voor ooghen gheſtelt, op

dat ſe die ſoude uyt-roeyen, ende

in haer vernietighen, ende ſy ſiet

die ſoo claerlijck, verlicht zijnde

door dit doncker licht der Godde
*- - - * ** **

- - - - - * - ... s t ? - -> .. * *

. " ' Tweéden Boeck

lijcke Beſchouwinghe# -

ſy, noch t'haerder opſicht, noch ten

opñcht van Godt, daerom ergher,

noch quaeder is, als ſy te vooren

wasj ſiende in haer ſelven, het ghe

ne ſy te vooren niet en kende, dat

het haer dunckt, dat ſe niet alleen

lijck onweerdich is, dat Godt haer

aenſchouwe, maer daer-en-boven

obck dat ſe verdient van hem ver

foeyt, ende verworpen te weſen,

jae dat meer is ſy laet haer voor-,

ſtaen,dat ſe inderdaedt van hem ge-,

haet is. Uytdeſe gelijckeniſſekon

nen wy nu vele dinghen verſtaen,

nopende het ghene wy nu ſegghen,

ende noch voorder fullen ſegghen.

- Ten eerſten konnen wy verſtaen,'

hoe dat dit licht, ende minnelijcke.

Wysheyt, de welcke met de ziele'

moet vereenicht zijn, ende haer

overvormen, de ſelve is, die haer

in't beginſel ſuyvert, ende bereyde

maeckt , ghelijckerwys het vier ,

het welck 't houdt in ſyne nature

verandert heeft, oock het ſelve is,

het welck 'thoudt te voren tot dien

eynde bereydt hadde.

Ten tweeden moeten wybemerc

ken, hoe dat dé ziele die pijnlijc

heden, ende' quellinghen niet en

lydt, ende ghevoelt van weghen der

Goddelijcke wysheyt, ghemerekt,

ghelijck den Wyſen man ſeght,#

Atie goet der ziele te ſamen met haar Sap. 7,

ghekomen is , maer fy comt die te II,

lyden vanweghen de oranekheydt;

en de onvolmaecktheyt, die de zie

de in haer heeft, waer door oock

comt, dat ſy het Goddelijck licht,

ſoetichevti, ende welluſten geen

ſints en kan ontfanghen ſonder de

ſuyveringhe [## het

houdt, ſoo haeſt als'et by het vier

ghevoeght wort, ſoo datelijck niet
GTA
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Eccli. te ghenieten :

en kan overvormt worden door het

ſelven, tenzy dat et eerſt voor al

daer toe bereydt wort ] ende hier

om is't dat de ziele ſoo grootelijckx

comt te lyden : het welck den Wy

ſen-man oock bevelticht, gevende

te kennen, het ghene hygheleden

heeft, om ſich met de Goddelijcke

Wysheyt te vereenighen, ende die

Myne 3iele strede om

5 1.25. die te verkryghen, mynen bºyck is ont

29.

-

ſtelt gheweeſt, die ſoeckende, hierom

fat itkeche goede beſittinghe beſitten

Ten derden ſullen wy hier uyt

eenichſints konmen trecken de ma

niere der pynen vande ghene, die

in't vaghevier gheſtelt zijn : want

het vier en ſoude over haer geene

macht hebben, waert dat-ſe gant

fchelijck bereydt , ende bequaem

waren om haer ſelven met Godt te

vereenighen , ende met hem te

heerſchen door de glorie, ende waert

dat-ſe geene ſchult en hadden ,

voor de welcke ſy moeten lyden, de

welcke oock de materie zijn, inde

welck het vier is werckende , de

welcke verſlindt zijnde , ſoo en

is daer niet meer om ghebrandt te

worden. Ghelijckerwys hier oock

gebeurt : want als de onvolmaeckt

heden inde ziele gheſuyvert, ende

vernieticht zijn, ſoo houden oock

op de pijnlijckheden der ziele, ende

de vreught , ende ghenietinghe

blyft,hoedanighe men dit leven be
komen kan. . --- "

Ten vierdentrecken wy hier uyt,

hoe dat de ziele, naer de mate dat

ſy haer comt te ſuyveren, ende te

reynighen door den middel van dit

Goddelijck vier,ſy haer daer in oock

meerder comt t'ontſteken, ghelijc

kerwys het houdt oock meerdere

Wermte kryght naer de mate van

ſyne bereydinghe : al-hoe wel dat

de ziele deſe ontſtekinghe der lief

de niet ghedurichlijck en ghevoelt,

maer alleenlijck op ſommighe rey

ſen, als wanneer deſe Beſchouwin

ghe haer ſoo crachtelijck niet en be-,

ſtraelt , ende bevanght : want als-,

dan heeft de ziele plaetſe om te mo

# ſien, ende oock te gheniete

et werck datter gedaen wort,door

dien dat et haer ontdeckt wort, en...

de het ſehynt dat men de handt een

weynieh van't werck treckt, ende

heryſer myt het forneys brenght, op

dat alſoo 'twerck,'twélck geinaeckt

wort, eenichſints vertooght worde,

ende als dan heeft de ziele de gele

gentheyt om het goet in haer ſelvent

te bemercken , het welck ſy niet'

en konde ſien terwylen dat den aer-,

beydt duerde , ghelijckerwys men

oock ſeer wel kan ſien, hoe verre

dat'et houdt ontſteken is gheweeſt,

als wanneer de vlamme op-houdt

van het houdt te branden. . . . .

Ten vyfden ſoo ſullen wy uyt de

ſe ghrelijckeniſſe oock konnen bez

ſpeuren , het ghene hier te voren

gheſeyt is, te weten, hoe dat het

waerachtich is, dat de zielenaer

foodanighe trooſtelijcke verlichtina

ghen ghenoten te hebben,wederom

gheweldiger, en de teerlijcker gomt

te lyden, als te voren ? De reden

hiervan is deſe : want naer dat ver

toogh, het welck daergheſchiedt,

als de onvolmaecktheden,die meer

der uytwendich zijn nu gheſuyvert

ijn, ſoo keert het vier der liefde

&## , ende begint aen te tref

fen, het ghene datter noch meerder

inwendich over-ghebleven is te ſuy

veren, en de te verſlinden. Waer in,

is het lyden der ziele ſoo veel inni

gher, ſubtylder, ende geeſtelijcker,
Xx 3 hoe



368
Tweeden Boeck -

hoe dat dit vier der Goddelijcke

liefde de onvolmaecktheden, die

meer innichlijcker, ſubtylijcker ,

ende meer geeſtelijcker »ende 1nde

ziele diepelijcker ghewortelt zijn,

eomt uyt-te-mergelen, ende te ver

dunnen. Ende dit ghebeurt by-naer

op de ſelve maniere -, ghelijck'et

emeymelijck gheſchiet aen het

out : want hoe dat'et vier het hout

meerder door-brandt, hoe dat'et

oock met meerder ghewelt , ende

cracht het alder-binnenſte van het

houdt bereydt , ende bequaem

maeckt om dat te beſieten.

Ten ſeſden ſookonnen wy hier

uyt trecken, dat al-hoe-wel de zie

le gheduerende deſen tydt, haeron

dertuſſchen ſeer grootelijckx ver

heught; inder-voeghen dat gelijck

wy gheſeyt hebben , haer ſonwy
len dunckt, dat haere# hen

noyt meer en ſullen wederom kee

ren (al hoe-wel dat 'et ſeker is,dat

ſe haer ſullen weder-keeren) en laet

daerom niet [is't dat ſy'er op let,

## het ondertuſſchen geſchiet

t ſy'er op let] te ghe voelen eenen

ſekeren wortel , die daer binnen

ſchuylt , den welcken belet , dat

hare vreught niet volkomen , ende

volmaeckt en is : want het ſchynt

dat hy gelijck dreyght van haer we

derom te komen beſtormen » ende

als dat alſoo is, dan comt hy haeſte

lijck wederom. Hetghene dan dat

ger noch te ſuyveren, ende te ver

lichten blyft in het binnenſte der

zicle » en kan aen haer niet ghehee

lijck verborghen zijn, ten opſichte

van het ghene dat nu alreedts ghe

ſuyvertis; ghelijckerwys oock het

ghene, het welek in het binnenſte

van't hout noch moet verlicht,ende

ontſteken worden, kan men ſeer

# onderſcheyden van het

ghene dat nu alreedts verlicht,ende

ontſteken is. Ende als deſe geeſte

lijcke ſuyveringhe meer innichlijc

ker comt te wercken, ſoo en is't niet

te verwonderen dat'et wederom

dunckt aende ziele, dat ſe alle haer

goet anderwerf verloren heeft,noch

oock meer en peyſt daer toe oyt te

gheraken : want als wanneer ſy die

inwendighe pijnlijckheden comt te

lyden, ſoo wort alle uytwendich

goet haer ontrocken , ende verbor

hen. Hebbende dan deſe ghelijc

eniſſe voor ooghen met de ken

niſſe, ende leeringhe, die wy ghe

geven hebben op't eerſte versken

van't eerſte# van deſen

Donckeren Nacht, ende fijne eygen

dommen, die ſoo# zijn;

ſoo ſal'et goet weſen te gaen uyt des

ſe pynlijckheden, ende deſe ſeer

droeve quellingen voor-by te gaen,

ende nu beginnen te gaen handelen

vande vruchten haerder tranen,en

de van hare gheluck-ſalighe eygena

dommen, de welcke in dit tweede

Versken beginnen gheſonghen te

worden.

HET
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HET xI. CAPITTEL.

Waer in men begint te verclaren het tweede Werken van't eerſte

Gheſangh. Hier wort oockgheleert, hoe dat de crachtighe paſſie

der Goddelijcke liefde, die de zieleghejont wort, de vrught is

van die alder-itrenghſte benautheden, ende ancxten.

Ben ick metancxt in liefd' ontſteken.

E ziele geeft in dit Versken te

D verſtaen dat vier der liefde,

daer wy van gheſproken hebben ,

het welck , ghelijck het vier in't

hout ontſteken wort , zijnde in de2

ſen Nacht van deſe pynlijcke Be

ſchovwinghe, welcke ontſtekinghe

der liefde, al-hoe-wel dat-fe is, op

eene ſekere maniere, ghelijck die ,

de welcke wy hier vooren hebben

uyt-gheleyt, ende ghebeurt in het

ſinnelijck deel der ziele, ſoo is't

nochtans dat deſe, op eene ſekere

maniere, van die andere ſoo verre

verſchilt, ghelijck de ziele verſchilt

van't lichaem , oft wel ,,ghelijck

het geeſtelijck deel der ziele ver

ſchilt van het ſinnelijck deel : want

deſe is eene ſekere ontſtekinghe der

liefde inden Geeſt, inde welcke de

ziele , zijnde in't midden van deſe

duyſtere ancxten, ghevoelt, dat-ſe

ghewondt is op eene ſeer levende,

ende door-ſnydende maniere van

eene ſtercke, ende crachtighe liefde

Godts, met een ſeker ghevoelen,

ende vermoeden van Godt; al-hoe

wel dat'et gheſchiet ſonder iet in't

beſonder te verſtaen, door-dien het

verſtandt in duyſterniſſen is, gelijck

wynu alreets ghefeyt hebben.

Den Geeſt met liefde bevanghen vervremt , ende meerder

comt hier veel te ghevoelen , doof

dien dat deſe geeſtelijcke ontſtekin

## veroorſaeckt eene paſſie, ofte

weginghe der liefde. Want voor

ſoo veel als deſe is in-gheſtort, ſoo

is't dat de ziele hier lydender wyſe

meerder is mede-werckende » ende

alſoo brenght-ſe in haer voorts eene

ſtercke, ende crachtige beroerte der

liefde, gemerckt dat-ſe nu alreedts

iet heeft vande alder-volmaecktſte

liefde met Godt, ſoois't dat-ſe oock

geenſints deelachtich is van ſyne ey

ghendommen , de welcke meer

wercken van Godt zijn, als wel van

de ziele, inde welcke ſy ontfangen

worden , gevende eenvoudelijck b

ende minnelijck haer vrywillich

conſent; al hoe- wel dat de hitte,de

cracht, de maticheyt, ende de paſ

ſie der liefde, ofte de ontſtekinghe

(ghelijck de ziele die hier noemt)

ontſteken wort door de liefde Godts

alleen, die met haer vereenicht

wort, welcke liefde ſoo veel te

meerder plaetſe, ende bereydinghe

vindt inde ziele om ſich met haer te

vereenighen, ende te quetſen, hoe

ſy alle hare luſten, ende ghenegent

heden om hemelſche, ende aertſche

ſaken teſmaken, meerder beſloten,

onbe

quaeme
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quaemis houdende ; het weick op

eene wonderlijcke maniere gebeurt

in deſe donckere ſuyveringhe, ghe

lijck wy nu gheſeyt hebben: want

Godt die houdt de crachten ſooda

nichlijck gheſpeent , ende in-ghe

keert, dat ſe niet met allen konnen

ſmaken van die ſaken , die ſy wel

ſouden willen ghenieten, het welck

Godt hierom al-te-mael doet , op

dat hy de crachten af-treckende van

alle ſaken , ende die tot hem in

treckende,de ziele meerdere ſterck

te, ende bequamicheyt ſoude hebe

ben, om die crachtighe vereeninge

der liefde met Godt te moghen ont

fanghen, de welcke hy haer begint

te geven door deſen ſuyverenden

middel, inde welcke de ziele met

alle hare crachten, ende begeer

ten, ſoo wel geeſtelijcke, als ſinne

lijcke, moet beminnen, het welck

niet en ſoude konnen weſen , waert

dat ſy uyt-gheſtort waren omandere

dinghen te ſmaken, ende te genie

ten. Hierom ſeyde David tot Godt

om deſe ſterckte der liefde van deſe

Goddelijcke vereeninge te moghen

ontfanghen : Myne ſterckte Jalick

tot u bewaren. Dat is te ſegghen, ick

en wille de behendicheydt mijnder

ghenegentheden, ende de ſterckte

mijnder crachten niet gebruycken,

om door hare werckelijckheydt iet

anders te ſmaken, het ghene buy

ten u 1S.

Hier uyt ſoo konnen wy eenich

ſints beſpeuren, hoe groot , ende

ſterck dat deſe ontſtekinghe der lief

de inden geeſt ſal weſen, indé welc

ken Godt alle de ſterckte, crachten,

ende ghenegentheden der ziele, ſoo

# als ſinnelijcke verga

ert, ende vereenicht heeft , op dat

over-een-kominghe alle hare crach

ten , ende ſterckte kome te ſtellen ,

ende te beſteden in deſe liefde,ende

alſoo het eerſte Gebodt Godts waer

achtelijck , ende volcomentlijck

kome te vol-brenghen, het welck,

ſonder iet te verworpen van het ge

ne den menſch aen-gaet, ende ſon

der eenighe van ſijne dinghen uyt

deſe liefde te ſluyten, wat dat het

oock ſoude moghen weſen, gebiedt

aldus : Ghy ſult uwen Heere , ende

Godt lief hebben uyt ganſch u herte,

uyt gheheel uwe ziele , ende uyt alle

uipe crachten.

Alle de ghenegentheden , ende

crachten der ziele zijnde hier dan

vereenicht in deſe ontſtekinghe der

liefde, ende ſy in alle die crachten

ghewondt, ende gheraeckt , ende

met eene gheweldighe liefde ont

ſteken zijnde , ſoo late ick u oordee

len, hoedanich dat de bewegingen,

ende affectien van alle die crachten,

ende ghenegentheden ſullen weſen,

fiende haer ſelven met eene ſoo ge

weldighe liefde ontſteken, ende ge

qtletſt , ende nochtans vande liefde

geenſints voldaen zijnde , maer in

teghendeel ſiende haer ſelven eer

heſtelt in het duyſter, ende twyf

elinghe der ſelve, zijnde onghe

twyfielt ſoo veel te meer hongerich

naer de liefde , hoe ſy meerder on

dervindentheydt van Godt hebben.

Want d'aenerakinghe van deſe lief

de, ende het Goddelijck vier ver

drooght den Geeſt ſoodanichlijck,

ende ontſteeckt ſoo crachtelijck ſy

ne affectien om te voldoen aen ha

ren dorſt , dat-ſe haer duyſent-mael

in haer ſelven om-wendt, ende op

duyſent der-hande manieren Godt

wenſcht met ſulcke vierige begeer

geſe gheheele verſaminghe , ende ate, gelijck David die ſeer wel heeft

4. " Er uyt

Deut. 6.
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uyt-ghedruckt in eenen ſekeren

Pſalm, ſegghende: Myne giele heeft

Pf. 62. dorſt ghehade in u, hoe menichvulde

2•

lijck heeft mijn vleeſch dorſt naer u, te

weten, met de begeerte: ende ee

ne andere over-ſettinge ſeght aldus:

Mijn ziele heeft dorſt ghehadt van u ,

ſprekende, niet anders en is , als

een ſekerlyden, ende eene quellin

he ſonder eenighen trooſt van eene

ſekere hope, van eenich licht,ende

# goet. Overſulcx zijn ha

reancxten, ende pijnlijckheden in

deſe ontſtekinghe der liefde veel

myne giele ſterft voor u. Ende, dit is grooter, door-dienſy vermenich

de reden, waerom dat de ziele in

dit Gheſanghſeght :

Ick ben met ancxt in

liefd ontsteken.

Want in alle ſaken, ende gedach

ten, die ſy in haer ſelven over

leght , ende in alle wercken ende

ghevallen, die haer voor gheſtelt

worden , bemindt, ende wenſcht

ſy op veel-der-hande manieren, en

e alſoolydt dit verlanghen , ende

begeerte op vele manieren op alle

tyden, ende plaetſen, ſonder eeni

ghe rutte in eenige ſaken te nemen,

ghevoelende deſen ontſteken ancxt,

3feb 7. ende wonde,ghelijck Job te kennen

eeft, ſegghende: Ghelijck den hert

eſchaduwe begeert, endeghelijckee

menhuerlinck het cynde verwacht van

fijn werck, alſoo heb ick oock leghe

maenden ghehade, ende ick heb ellen

daghe nachten voor mygherekent : is't

dat ick ſlapengaen, ſooſalickſeggen:

wanneer ſalick op-ſtaen ? ende dan

ſalick wederomyander den avont wach

Ben, ende ick ſal met pynen vervult

worden tot de duyſterniſſen toe. Alle

dinghen worden hier engh ende

nauwaende ziele, noch ſy en ver

ſtaethaerſelven niet, ſoo in geeſte

lijcke,alsin aertſche dingen,ende ſy

wort met pynen vervult tot de duy

ſterniſten toe, naer't ſegghén van

den H. Job, het welck, geeſtelijc

kerwyſe, ende tot ons voornemen

vuldicht worden ſoo van weghen

der geeſtelijcke duyſterheden, met

de welcke ſy haer ſelven omringelt

vindt, ende die haer met hare twyf

felinghen, en de achterdenckeniſſen

quellen, alsoock van weghen der

liefde Godts, die haer ontſteeckt,

ende door hare minnelijcke wonde

aen-port, ende op eene wonderlijc

ke maniere doet blaken.

Deſe twee ſoorten van pijnlijck

heden in dierghelijcke geſtelteniſſe,

heeft Iſaiasſeer wel uyt ghedruckr,

ſegghende :

geert inden nacht [ dat is te ſegghen] 9.

in myne miſerien, ende ellenden,

ende dat is de eene maniere van ly

den, komende van weghen deſen

Donckeren Nacht ; Maer met mynen

Geeſt Iſeght hy ] met mijns herten

## ick des ſmorghens tot u wa

ken, Ende dit is de andere maniere

van lyden, met begeerte,ende ancx

ten van weghen der liefde in 't bin

nenſte des Geeſts, de welcke zijn de

geeſtelijcke affectien. Des niet te

ghenſtaende ſooghevoelt ſy, in het

midden van deſe duyſtere, ende . .

minnelijcke pijnlijckheden gheſtelt *

zijnde, eene ſekere verſelſchappin

ghe ende ſterckte in haer binnenſte,

de welcke haer byſtaen, ende ſoo

verſiercken, dat is 't by aldien ſy

haer ondertuſſchen## vint

van dat ſwaerpack van deſe duyſte

re pijnlijckheydt, ſooghevoelt ſy

haer menichmael alleen, ledich,

Yy ende

Myne ziele heeft u be- Iſa,62.
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ende ſwack, waer van d'oorſake als

danis , dat ghemerckt de cracht,

ende ſterckte der ziele haer lyden

der-wyſe mede ghedeelt, ende in

heprint was door het duyſter vier

# liefde, het welck haer was ont

ſtekende, hier door ſoo is't, dat ſoo

wanneer de ontſtekinghe van dit

vier op-houdt, ſoo verdwynen van

ghelijcken oock de duyſterheyt, de

ſterckte » ende de wermte inde

ziele.

HET XII. CAPITTEL

Waer in verclaert wort, hoe dat deſenſchroomelijcken Nacht een

vaghevier is , ende hoe de Goddelijcke Wysheydt in deſen

Nachtde menſchen verlichtopderaerde, met de ſelve verlich

tinghe waer mede hy de Engelen inden Hemel ſuyvert , ende

verlicht."

x r En kanſen, ende beſpeuren

Vluyt het ghene datter gheſeyt

is, hoe deſen Donckeren Nacht van

het minnelijck vier, dat ghelijcker

-, wys hy in het doncker ſuyvert, al

ſoo van gelijcken oock de ziele haer

felven in 't doncker is ontſtekende.

Men moet daer-en-boven oock bez

mercken, datghelijckerwys de uyt

verkore zielen in d'ander werelt ge

uyvert worden door een duyſter,

ende materieel vier, alſooſy van ge

Iijcken oock op deſe werelt gheſuy

vert , ende ghereynicht worden

door dit minnelijck duyſter, ende

geeſtelijck vier : want dit verſchil

is'er, dat ſy daer# worden

door het vier, en

ende verlicht worden door de lief

de. Welcke liefde David verſoch

te , als hy ſeyde : Schept in my een

ſuyver herte , o Godt : want de rey

nicheyt des herten en is niet anders,

als de liefde, ende gratie Godts,en

de hierom worden-ſe Saligh ghe

noemt van onſen Salighmaker, die

ſuyver van herten zijn, het welck

ſoo veel te ſegghen is als met liefde

S - - -

hier gheſuyvert,

* *

bevanghen , ghemerckt dat de

ligheyt niet anders ghejont, ende

ghegeven wort, tenzy tot eene ver

geldinghe der liefde.

Ende dat de ziele geſuyvert wort,

als wanneer ſy verlicht wordt door

het vier van deſe minnelijcke Wys

heyt (want Godt en verleent noyt

de geheyme Wysheydt ſonder lief

de ghémerckt dat de liefde dieſel

ver in ſtort) dit betoont ons Jere

miasſeer wel met deſe woorden :

fa

* w.

* **

*- - e

zº.

Vande hooghde heeft hy vier in myne ge- Thren.
beenten

geleert.

dat de Goddelijcke Wysheyt ſilver 7.

is , onderſocht door't ſuyverende

vier der liefde. Want deſe duyſtere

Beſchouwinghe ſtort te ſamen inde

ziele, Liefde, ende Wysheyt, aen

ieder-een volghens ſyne noodtſake

lijckheyt »ende bequamicheyt, ver

Iichtende de ziele, ende die oock

ſuyverende (ghelijck den Wyſen

man ſeght) van hare onwetenthe

den, gelijck'etaenden Wyſen-man

ghebeurt is. -

Hier door ſoo konnen wy oock

beſluyten

heſonden , ende hy heeft my I. 13.

# David die ſeght oock, Pſ. 11.
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beſluyten, dat de ſelve Wysheydt

Godts, die de Engelen ſuyvert van

hunne onwetentheden , komende

van Godt door de opperſte Chooren

der Engelen, tot de leſte, ende van

daer tot de menſchen, hunne zielen

oockſuyvert, ende verlicht. Hiera

om wort'er metter waerheyt, ende

eyghentlijck in de H. Schrifture ge

ſeyt, dat Godt alle de wercken, en

de in-gevinghen doet, die de Enge

len doen, door-dien hy die gemey

nelijck hun in-ſtort, en de ſy maken

die datelijck deelachtich aen d'an

dere, en de alſoo komen-ſe vanden

eenen tot den anderen, ſonder eeni

hen uyt-ſtel; ghelijckerwys de ſtra

e der Sonne# , ende haer

licht mede-deelt aen vele glaſe

venſters, die onder malkanderen

wel gheſchickt, ende gheſtelt zijn.

Ende al-hoe-wel dat'et waer is, dat

de ſtrale die al-te-mael uyt haer ſel

ven beſtraelt , ende verlicht, des

niet teghenſtaende ſoo is't, dat elc

ke venſter haer licht meerder ghe

maticht ſendt aen d'andere, maer

de gheſtelteniſſe van die venſter ,

volghens dat-ſe verder, oft naerder

is vande Sonne. Hier uyt ſoo volght

dat de opperſte, ende onderſte Gee

ſten , hoe dat ſe naerder by Godt

zijn, hoe dat-ſe oock meerder ge

ſuyvert, ende verlicht zijn door ee

ne generale ſuyveringhe, ende dat
de# Geeſten deſe verlichtinghe

oock minder, ende van verder ont

fanghen. Waer uyt voorder volght
dat den menſch, als zijnde# Cr

dan de Engelen, als wanneer hem

Godt deſe Beſchouwinghe ghelieft

te geven, ſoo moet hy die ontfan

ghen op ſyne maniere,te weten ma

telijcker , ende pijnlijcker wyſe.

want het licht Godts, het welck

A.

den Enghel verlicht, dien vercla

rende, ende ontſtekende inde lief

de, als zijnde eenen puren geeſt be

quaem, ende wel gheſtelt tot ſulck,

eene in-ſtortinghe, verlicht den:

menſch ghemeynelijck in duyſter

niſſe , ancxten , ende pijnlijckhe

den, om ſyne onſuyverheyt , ende

ſwackheyt, ghelijck wy hier voren

gheſeyt hebben (ghelijckerwys de

Sonne is doende aen een cranck ge

ſicht, het welck ſy beſchynt met

weedom , ende pyne ) ende den

menſch is op deſe maniere verlicht,

tot dat het ſelve vier der liefde hem

comt geeſtelijck te maken , ende

uyt-te-mergelen, hem ſuyverende,

op dat hy nu alreedts foogheſuyvert

zijnde , de vereeninghe van deſe

minnelijcke in-ſtortinge mach ont

fanghen op de maniere van de Enge

len , ghelijck wy hier naer met de

hulpe Godts ſullen ſegghen - want

daer worden zielen ghevonden, de

welcke in dit leven eene volmaeck

tere verlichtinghe, als de Engels,

bekonnen hebben. Hier-en-tuſſchen

moet de ziele deſe Beſchouwinghe, .

ende minnelijcke kenniſſe (daer wy

van gheſproken hebben) in benaut

heyt , ende minnelijcke ancxten

ontfanghen. -

De ziele en ghevoelt deſe ontſte

kinghe ende ancxt der liefde niet,

ghedurichlijck : want als wanneer

deſe geeſtelijcke ſuyveringhe be

gint, ſoo werckt dit Goddelijck vier

eerder om het houdt der ziele uyt

te-drooghen, ende te bereyden, als

wel om het ſelve t'ontſteken, maer

als wanneer nu dit Goddelijck vier

de ziele comt werm te maken, ſoo

ghevoelt, ſy ghemeynelijck deſe

ontſtekinghe, ende hitte der liefde.

Ende ghemerckt dat 'et Verſtandt

Yy 2 hier
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hier meerder gheſuyvert wort door

den middel van deſe duyſterniſſe ,

ſooghebeurt'et ſomwylen , dat de

ſe verhole, ende minnelijcke Wys

heyt den Wille ontſtekende, te ſa

men oock de cracht des Verſtandts

beſtraelt, ende verlicht met eenige

kenniſſe, ende Goddelijck licht,en

de dat op eene ſoete, en de Godde

lijcke maniere, dat deſe cracht van

den Wille onderſteunt, ende gehol

pen zijnde ſeer wonderlijck ver

wermt, ende ontſteken wort,door

dien dat 'et Goddelijck vier der lief

de in hem is brandende in levende

vlammen; inder-voeghen, dat het

nu aende ziele dunckt een levende

vier te weſen met eene levende ver

ſtandeniſle, die haer gegeven wort.

Ende hierom heeft David gheſeydt

Pſ. 38. in eenen ſekeren Pſalm : Mijn her

te is in my verwermt gheworden, ende

het vier ſal in myne meditatie ontſte

ken worden, ende dat met ſoo crach

-.

.. -

tich, ende gheweldich vier, dat ick

het bemercke , dat 'et ontſteken

wirde. Voorder deſe ontſtekinghe

der Liefde met de vereeninghe van

deſe twee crachten, te weten van

het Verſtandt, ende vanden Wille

veroorſaeckt groote rijckdommen,

ende welluſten aende ziele : want

't is ſeker,dat-ſe in deſe duyſterheyt

de beginſelen der volmaecktheydt

vande vereeninghe der liefde nu al

reedts bekomen heeft, die ſy ver

wacht : waer uyt volght, dat men

deſe aen-rakinghe van een ſoo ver

heven ghevoelen, en de liefde van

Godt niet en ghenaeckt, tenzy naer

veel## ende ancxten

onderſtaen, ende een groot deel van

deſe ſuyveringe gepaſſeert te hebbé,

maer voor de ghene, die ſoo verhe

ven graet der vereeninghe niet en

bekomen, en wort ſulcke ſuyverin

gheghemeynelijck niet verſocht,

& - -

HET XIII. CAPITTEL.

Waer in ghehandelt wort van noch andere ſoete uyt-werckinghen,

die deſen Donckeren Nacht der Beſchouwinghe inde ziele

uyt-werckt.

Oor deſe maniere van ontſte

D kinghe konnen wy in kenniſſe

komen van eenighe ſoete uyt-werc

kinghen, die deſen Donckeren Nacht

der Beſchouwinghe inde ziele ver

oorſaeckt : want de ziele wordt op

ſommighe reyſen in't midden van

deſe duyſterheden verlicht, ende

het licht ſchynt haer inde duyſter

heden , door-dien dat deſe ver

hole in ſtortinge rechtelijck vloeyt

in het Verſtand! , ende den Wille
ºf - '', -

hier van oock eenichſints is mede

deelende, met eene ſekere claera

heyt, ende ſuyverheyt, die ſoo teer,

ende welluſtich is aen't ghevoelen

der ziele, dat men-ſe met geenen

naem en kan uyt-ſpreken, ende dat

geſchiet ſomwylen van Godt nu op

cene maniere te ſmaken,nu op eene

andere maniere. Somtydts quetſt

deſen Nacht oock te ſamen den

Wille , ende als-dan wort de liefde

ſeer ſoetelijck,teerlijck,ende crach

telijck

/
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telijck ontſteken : want ghelijck

wy nu alreets gheſeyt hebben, deſe

twee crachten, te weten het Ver

ſtandt, ende den Wille vereenighen

hun ondertuſlchen ſoo veel vol

maecktelijcker , ende teerlijcker,

hoe dat'et verſtandt meerder ghe

ſuyvert wort, maer eer dat men ſoo

verre gheraeckt , ſoo is't dat men

#nelijcker deſe aen-rakinghe

r ontſtekinghe eerder ghevoelt

inden Wille, als wel dat men d'aen

,, rakinge vande volinaeckte verſtan

deniſſe ghevoelt in't Verſtandt.

Want ghemerckt dat deſe ontſte

kinghe, ende dorſt der liefde, hier

nu voorts-comt vanden H. Geeſt,

ſoo is't dat deſe ſeer verre verſchilt

van die andere., vande welcke wy'

heſproken hebben inden Nacht der

unnen. Ende al-hoe wel dat den

Sin van deſe ontſtekinghe hier oock

deelachtich is , door-dien dat hy

niet en laet deelachtich te weſen

vande quellinghen des Geeſts, ſoo

is't nochtans dat den wortel, ende

de levendicheydt vanden dorſt der

liefde ghe voelt wort in't opperſte

deel der ziele,te weten inden Geeſt,

# , ende verſtaende ſoo

nichlijck het ghene ſy ghevoelt,

ende de afweſentheyt van het ghe

ne ſy begeert, ende wenſcht, dat-ſe

alle de pijnlijckheden vanden Sin

niet met allen en acht, al is't dat-ſe

ſonder eenighe ghelijckeniſſe veel

grooter is, als wel die is, de welcke

ſy inden ſinnelijcken Nacht te vo

en ghevoelt heeft : want ſy kent

in haer binnenſte de af-weſentheyt

van een ſeker groot goet , waer toe

ſy geene remedie en weet.

Maer hier ſtaet te bemercken ,

dat al-hoe-wel men in't beginſel van

deſen geeſtelijcken Nacht deſe ont

ſtekinghe der liefde niet en gevoelt,

door dien dat dit vier der liefde ſy

ne werckinghe noch niet volbrocht

en heeft;ſoo is't nochtans dat Godt,

inde plaetſe van deſe ontſtekinghe,

datelijckaende ziele geeft eene ſe

kere liefde, door de welcke ſy ſoo

grootelijcx van Godt is houdende,

dat, ghelijck wy gheſeyt hebben,al

het ghene ſy d'aldermeeſt lydt,ende

ghevoelt inde pijnlijckheden van

deſen Nacht, anders niet en is, als

eenen ſekeren ancxt , ende ſorgh

- vuldicheyt daer ſy mede bevanghen

is, vreeſende oft ſy Godt verloren

hadde, ende van hem verlaten wa

re: ende alſoo konnen wy altydt

ſegghen , dat de ziele van't beginſel

af van deſen Nacht gheraeckt is met

anexten der liefde, nu van groot

achtinghe, nu van ontſtekinghe :

ende het blyckt claerlijck , dat het

alder-ſwaerſte lyden, het ghene ſy

onder alle deſe pijnlijckheden is

verdraghende , deſe vreeſe is: want,

waert by-aldiê dat ſy als-dan moch

te verſekert zijn, dat 'et niet al ver

loren is, maer dat al het ghene ſy

lydt, voor haer grooter goet is, ge

lijck'et oock inderwaerheyt is,ende

dat Godt teghen haer niet vergramt

en is , ſy en ſoude alle die pijn

lijckheden niet met allen komen te

achten, jae in teghendeelſy ſoude

haer hier door eerder komen te ver

heughen, wel wetende dat-ſe Godt

hier door eenen aengenamen dienſt

ſoude bewyſen : want de liefde der

groot-achtinghe, die ſy tot Godt

draeght, is ſoo groot,#wel dat

ſy die maer en beſit inde duyſter

heyt, ſonder die te ghevoelen, dat

# alleenlijck geerne ſoude ly-,

en, het ghene wy gheſeyt hebben, .

maer ſy ſoude oock ſeer dickwils:

Yy 3 gerne



376 Tweeden Boeck

Luc. 7,

37

gerne ſterven met eene groote vly

ticheyt, op dat-ſe hem eene aenge

name ſake ſoude doen. Maer als

wanneer deſe vlamme de ziele nu

ontſteken heeft, te ſamen met de

groot-achtinghe, die ſy nu alreedts

van Godt heeft, ſoo bekomt ſy ghe

meynelijck ſoodanighe ſterckte,en

de kloeckmoedicheyt,ende wenſcht

ſoodanighe ancxten voor Godt te

lyden, de hitte der liefde haer me

e-ghedeelt zijnde, dat ſy met eene

grootmoedicheyt,ſonderieversnaer

te vraghen, oft ſonder eenich op

ſicht te hebben, in deſe droncken

ſchap, ende ghewelt der liefde,oock

ſonder veel te letten op het ghene

ſy is doende ; dat ſy [ ſegh ick ]

vremde , ende onghewoonelijcke

dinghen onder-nemen , ende uyt

rechten ſoude, op wat maniere dat

ſy haer oock voor-gheſtelt ſouden

worden, om te moghen vinden die

hare ziele bemint. Ende dit is de

oorſakegheweeſt , waerom dat de

H. Maria Magdalena, die van ſoo

grooten adel was, geen acht geno

men heeft op het adel, en on adel

volck , het welck in't huys vanden

Phariſéetot den maeltydt ghenoot

was, ghelijck den H. Lucasſeght,

noch en heeft oockghepeyſt, dat'et

niet wel en ſtondt, noch en betaem

den te weenen , ende vele tranen te

ſtorten inde teghenwoordicheyt der

ghenoode, ſonder dat een ure uyt

te-ſtellen, ende ſonder andere ghe

legentheyt, die daer toe bequamer

konde weſen, te verwachten , om

te moghen gheraken, ende te ko

men voor den ghenen, vandé welca

ken hare ziele nu ghewondt , ende'

ontſteken was. Ende dit is de dronc

kenſchap, ende ſtouticheydt der

liefde, de welcke d'oorſake ghe

* *

weeſt is, dat al-hoe-wel ſy wiſte,dat

haren Beminden in 't graf gheſloten

was, gheſegelt met eenen grooten

ſteen, omringelt met kryghs-lieden,

die het bewaerden, des niet tegen-goann,

ſtaende geene van alle deſe dinghen, zo. 1.
en hebben den drift van hare liefde

konnen weder-houden van daer

naer toe-te-gaen voor den dagh,om

hem te gaen ſalven.

Ten leſten, heeft de ſelve dronc

kenſchap, ende ancxt der liefde haer

verſtout, ende doen vraghen van

den Heere ſelver , den welcken ſy

meynde eenen Hovenier te weſen,

oft dat hy het lichaem van haren

Beminden uyt het graf ghenomen

hadde, ende waer dat hy dien ghe

leyt hadde, op dat ſy hem 'ſoude

wegh nemen,niet peyſende dat de

ſe vraghe niet al te voorſichtich en

was , waert dat het oordeel , ende

reden, van de liefde vry geweeſt had

de : want het blyckt claerlijck,dat

waert by-aldien hy dat gheſtolen

hadde, hy-ſoude hem wel gewacht

hebben van haer dat kennelijck te

maken, ende noch veel minder ſou

de hy haer toezghelaten hebben, dat

# ſoude wegh-genomen hebben.'

Maer het is eyghen aen eene crach

tighe , ende gheweldighe liefde,

dat alle dinghen haer moghelijck

ſchynen te weſen, ende ſy laet haer

voor-ſtaen dat een ieghelijck het

ſelven meynt, het ghene ſy peyſt ,

ende betracht : want ſy laet haer

voorſtaen,datter niemant gevonden

wort, die iet anders ſoeckt, ende

bemint, ten ſy het ghene dat ſy be

mint , ende ſoeckt , oordeelende

datter niet anders eenighe liefde

weerdich en is, behalven het gene

dat ſy bemindt. Hierom als de

Bruydt uyt-ghegaen is om haren

Bemina

Ibids
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Cant, 5

So

Beminden te ſoecken,door-loopen

de alle de ſtraten, ende wycken der

ſtede, gheloovende dat# de an

dere met de ſelve liefde beſich wa

ren , heeft tot hun gheſeydt, dat

waert by-aldien dat ſy hem gevon

den hadden, dat ſy hem ſouden ſeg

#n , dat-ſe om fijne liefde queel

C

Soodanich was de cracht der lief

de van Maria, dat haer dochte, dat

y ſoo verre den Hovenier haer ge

ſeyt hadde, waer dat hy hem vera

börghen hadde, dat ſy terſtontdaer

naer toe ſoude ghegaen hebben, en

de hem ſoude wegh genomen heb

ben , al waert ſchoon, dat ethaer

#e: verboden ſoude geweeſt

áncxtender Liefde, die de ziele ge

voelt, als ſy nu alreedts gevoordert

is in deſe geeſtelijcke ſuyveringhe :

want ſy ſtaet des nachts op [ dat is,

inde ſuyverende duyſterheden] vol

ghens de affectien des Wille , ende

met alſulcke ſorghvuldicheyt, ende

ſterckte loopt deſe ghewonde ziele

'om haren Godt te ſoecken, ghelijc

kerwys eene Leeuwinne, ofte Beers

inne hare jonghen zijn ſoeckende ,

als men die haer ontnomen heeft ,

ende die niet en konnen vinden :

want ghemerckt ſy inde duyſterniſ

ſen gheſtelt is , ſooghevoelt ſy haer

ſonder hem te weſen, ſtervende

nochtans om ſijnder liefde,ende be

geerte, ende dit is deſe ongheduldi

ghe liefde, in de welcke de ziele

niet langh vol-herden en kan, ſon

der te ghenieten , ofte te ſterven,

# erwys was de begeerte van

achel, door de welcke ſy ghedre

venwirt om kinderen te hebben,als

Gen.3o ſy tot Jacobſeyde, ,,Geef my kinde

M. ren, of anders ſooſal ick ſterven,
* * *

* * * * *

ebben. Soodanich zijn oock de

Maer hier ſtaet te bemercken,van

waer dat'et comt , dat de ziele eene

ſterckte heeft, die ſoo kloeckmoe

dich , ende ſtout is , dat-ſe derft

ſtaen naer de Goddelijcke vereenin

ghe » daer ſy haer ſelven nochtans

ſoo ellendich »ende onweerdich ga

voelt om Godt te ghenieten , ghe

lijck ſy haer ſelven ghetteit vindt,

zijnde in deſe ſuyverende duyſter

heden ? De reden hier van is deſe :

dat ghemerckt de liefde haer nu al

-keedis de krachten is gevende om

oprechtelijck te beminnen, en de

'dat'et eyghen is aende liefde, haër

te willen vereenighen , t'ſamen te

voeghen, ende te vergelijcken aen

het ghehe bemint wort, om haer al

,ſoo te vol maecken in het goet der

liefde; hier door ſoo gheſchier het

dat ghemerckt de ziele, noch niet

volmaeckt en is inde liefde, door

dien ſy noch niet gekomen en is tot

de vereeninghe , den hongher,ende

dorſt » den welcken ſy lydt om het

ghenc dat haer noch ontbreeck#s te

weten de vereeninghe , ende van

ghclijcken oock de crachten , de

welcke de liefde nu alreedts gheſtelt

heeft inden Wille , waer door hy

ſterckelijck beroert is, maken haer

ſeer kloeck , ende ſterck naer den

Wille, die nu ontſteken is, al hoe

wel dat ſy naer't verſtandt haer ſel

ven onweerdich, ende ellendich ge

voelt, uyt oorſake dat'et noch in't

duyſter is. -

Ick en wille niet achter-laten van

hier de reden te geven, waerom

dat dit Goddelijck licht, gemerckt

dat'et altydt het licht der zielen is,

haer niet datelijck en verlicht 3 ſoo

haeſt als het haer beſtraelt, gelijck

het daer naer gheſchiet, maer dat

het haer in tegendeel de de E:
en 3
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den , ende pynlijckheden veroor

ſaeckt , daer wy van gheſproken

hebben ? Al-hoe-wel dat hier op

alreedts eenichſints gheandtwoort

isgheweeſt , ſoo wille ick hier op

nochtans in't beſonder antwoordé ,

ende ick ſegghe dat de duyſterhe

den, ende d'ander onghevallen,die

de zieleghevoelt, als wanneer haer

dat Goddelijck licht beſtraelt,geene

duyſterheden, noch quadé des Iichts

en zijn , maer wel vande ziele ſela

ver, ende dat het licht haer ver

claert, op dat ſy die ſoude ſien, en

de kennen; ſoo dat dit Goddelijck

licht haer van't beginſelafbeſtraelt,

ende verlicht ; maer door den mid

del van dit licht , en kan de ziele

eerſt voor al niet anders ſien, dan

het ghene ſynaerder by haer heeft,

oft om beter te ſegghen, in haer

heeft, te weten, haer eyghen duy

ſterheden, ende ellenden, die ſy nu

door de bermherticheydt Godts is

fiende, ende te voren niet en be

merckte, door-dien dat dit boven

natuerlijck licht haer niet en be

ſtraelde. Ende dit is de reden,waer

om dat-ſe van het beginſel af niet

anders en bemerckte, als duyſterhe

den , ende pynlijckheden ; maer

daer naer als ſy ſal gheſuyvert zijn

door de kenniſſe, ende door het ge

voelen van deſe quaden ende pyn

lijckheden, ſooſal ſy ooghen heb

ben om de goederen van dat Godde

lijck licht te ſien , de welcke haer

nu veropenbaert zijn, ende naer da

alle deſe duwſterheden, ende on

volmaecktheden der ziele ſullé uyt

gheroeyt zijn, ſooſal ſy datelijck

alle de voordeelen , ende groot

oederen, de welcke ſy in defen ge

uckighen Nacht is bekomende, be

ginnen te kennen.' . . . . . . . 2.1
* * *

Uyt het ghene nu gheſeyt is, kan

men beſpeuren, hoe groote gratien,

ende weldaden Godt hier aende zie

le is verleenende, haer ſuyverende

met deſe ſtercke looghe , ende bit

teren dranck, naer het ſinnelijck ,

ende oock naer het geeſtelijck deel,

van alle de affectien, ende onvol

maeckte ghewoonten, die in haer

waren, nopende alle tydelijcke,na

turelijcke, ſinnelijcke, ende geeſte

lijcke ſaken, verdonckerende hare

inwendighe crachten, ende die le

dich makende van alle die voorſey

de dinghen, bedwinghende, ende

oock uyt-drooghende hare finne

lijcke, ende geeſtelijcke affectien,

verkrenckende daer-en-boyen oock

ende verminderende hare nature

lijcke crachten ten opſichte van alle

die dingen (het welck de ziele door

haer eyghen ſelven noyt en ſoude

konnen bekomenhebben, ghelijck

wy nu datelijck ſullen gaen ſeggen)

Godt doemde haer op deſe maniere

beſwycken, ende ghelijck ſterven

aen alle het ghene dat Godt niet en

is, op dat hysſe , alſoo ontbloot,

ende van haer oudt vel berooftzijn

de, met nieuwe kleederen ſoude be

kleeden 5 ende alſoo wordt haere

Jonckheyt vernieuwt, ghelijck die

van eenen Arent, blyvende bekleet

met den nieuwen menſch [ghelijck

den Apoſtel ſeght J die naer Godt Epheſ.

gheſchapen is : het welck niet an- 4- 24

ders en is, als haer Verſtant te ver

lichten met een boven natuerlijck

licht ; inder-voeghen, dat'et men

ſchelijck verſtant Goddelijck wort,

vereenicht zijnde met het Godde

lijck; ende van ghelijcken oock ha

ren Wille te ontſteken met de God

delijcke liefde, ſoo dat den Wille

nu niet meer ofte min en is, als

Godde

S
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Goddelijck, niet minder, te weten,

als op eene Goddelijcke maniere

beminnende, zijnde nu vereenicht,

ende eens geworden met de liefde,

ende Goddelijcken Wille. Ende

van ghelijcken de Memorie, gelijck

oock alle de affectien, ende ghene

gentheden worden naer Godt op

eene Goddelijcke maniere veran

dert, ende alſoo ſal deſe ziele, aldus

gheſtelt zijnde, gheheel hemelſch

zijn, ende meer Goddelijck, als

menſchelijck : het welck Godt al

te-mael door den middel van deſen

Nacht in haer uyt-werckt (ghelijck

wy ſeer wel ſullen konnen bemerc

ken uyt het ghene datter gheſeyt is)

op eene Goddelijcke maniere haer

verlichtende,ende ontſtekende met

ancxten van Godt alleen , ende niet

van eenighe andere ſaken. Ende

Hierom ſoo voeght de ziele met re

den hier datelijckby het derde vers

ken des Gheſangh , het welck wy

ſullen gaen voor-ſtellen, ende in't

naervolghende Capittel uyt-legghé

te ſamen met de reſterende verskens

van't ſelve Gheſangh.

HET XIV. CAPITTEL.

Waer in de dry leſte Verskens van d'eerſte Gheſangh voer

gheſtelt, ende verclaert worden.

O groot gheluck, en onverwacht !

Stil ugt mijneyghen huys gheſtreken,

'Heel onbemercktginckick met luſt,

ijn huysken blyvendegheruſt.

H Et groot gheluck, het welck

de ziele ſinght in't eerſten van

deſe dry Verskens, ghebeurt haer,

om het ghene,het welck ſy verhaelt

inde twee naervolghende Verskens,

waerin ſy de figure aen-neemt van

den ghenen, den welcken om ſijn

Voornemen beter te konnen uyt

wercken , gaet des nachts, ende

in't doncker uyt ſijn huys, als wan

neer alle de huys-genooten nu in ru

ſte zijn, op dat hem niemandt en

ſoude verſtooren. Want vermits de

ziele een ſoo uytnemende, ende ona

# werck moeſte doen, ghe

ijckerwys is haer ſelven te vereeni

ghen met haren Goddelijcken Be

minden, ſoogaet ſy uyt, door-dien

dat haren Beminden niet gevonden

en wort, tenzy buyten, ende inde

eenicheyt. Hierom was't dat de

Bruydt hem alleen wenſchte te vin

den, ſegghende : Wie ſal u aen my

# mymen Broeder , ſuyghende de

orſten van myne Moeder, op dat ick u

buyten vinde, ende kuſſe ? dat is te

ſegghen, op dat ick u myne liefde

mede-deele. Ende op dat de zieles

met liefde bevanghen, haer ghe

wente eynde mochte bekomen,ſoo

was'et haer oorboorlijck des nachts

uyt-te-gaen, als wanneer alle hare

huys-ghenooten nu in ſlaep, ende

ruſte waren; dat is te ſegghen, als

wanneer nu alle hare ſlechte werc

kelijckheden, paſſien, ende ghene

gentheden gheſtilt , ende ghelijck

inſlaep waren door den middel van

deſen Nacht, die hare huys genooté

zijn, de welcke ontwaeckt zijnde,

beletten altyt de goederen der*#
r CGT
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ſeer qualijck nemende, dat ſy vry,

ende los gyt hare handen geraeckt :

want deſe zijn de huys ghenoten,de

welcke onſen Salighmaker in het

H. Evangelie ſeght, dat ſe de vy

anden des menſche zijn. Ende alſoo

was'et oorboorlijck, dat de werc

kelijckheden der ſelve, met hare

beroerten in deſen Nacht in ruſte,

ende in ſlaep ſouden zijn, op dat-ſe

de boven-natuerlijcke goederevan

de vereeninghe der liefde met Godt

niet en ſouden beletten,welcke ver

eeninge men niet en kan bekomen ,

ghedurende hare levendicheyt, en -

de werckelijckheydt. Want alle

haerder betrachtinghen, ende be

weginghen beletten eerder, als dat

ſe het ontfanghen der geeſtelijcke

goederen vande vereeninghe der
liefde vervoorderen, door-dien dat

alle haerder natuerlijcke behendic

heyt te cranck, ende onghenoegh

ſaem is ten opſicht vande boven

natuerlijcke goederen, de welcke

alleenlijck door de in-ſtortinghe

Godts, lydender-wyſe , in'they

melijck, ende inde ſtil-ſwygentheyt

aende ziele mede-gedeelt worden,

ende alſoo is't noodtſakelijck dat al

le hare crachten op gheſchorſt,ende

in ſlaep blyven, om die in-ſtortinge

te moghen ontfanghen , ſonder ee

nich toeedoen van hare leeghe,ende

ſlechte werckinghe, ende van hare

verworpe ghenegentheyt. -

Overſulcx dan ſoo is'et een groot

gheluck gheweeſt voor deſe ziele,

dat Godt alle hare huys-ghensoren,

dat is, alle hare crachten, paſſien,

affectien , ende ghenegentheden »

die in't ſinnelijck, ende in't geelte

lijck deel der ziele leven, heeft

doen ſlapen , op dat ſy ſoude mo

ghen gheraken tot de Goddelijcke

vereeninghe vande volmaeckte lief

de Godts , ende dat Gheheel onbe

merckt, dat is, ſonder vande ſelve

belet te zijn , door-dien dat ſy nu

in deſen Nacht gheſtilt, ende ver

ſtorven waren, ghelijcker heſeydt

is. O wat een groot gheluck is't

voor de ziele, dat-ſe vry kan gaen

uyt het huys van hare ſinnelijck

heyt ! niemandt en kan dat, naer

mijn oordeel wel bevatten, ten zy

miſſchien de ziele ſelver, die hes

beproeft heeft : want ſy ſal claer

lijck ſien, hoe ellendich dat de ſla

vernye was, daer ſy te voren mede

bevanghen was,als wanneer ſy haer
begaf tot de welluſticheden van ha

re paſſien, ende ghenegentheden :

ſy ſaloock kennen, hoe dat et leven

es Geeſts eene waerachtighe vry

heyt, ende rijckdom is , die met

haer onweerdeerlijcke goederen is

brenghende, vande welcke wy ee

nighe ſullen voor-ſtellen inde naer

volghende Gheſanghen, waer uyt

claerlijcker ſal blijcken, met wat

groote reden dat de ziele hier voor

een ſoo groot gheluck houdt, dat-ſe

ghegaen is door deſen ſchroomelijc
ken Nacht.

6:5)
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HET XV. CA P IT TE L.

Waer in het tweede Gheſangh voor-ghe ſtelt ende verclaert wort.

Door't doncker, maer ghcruſt en vry,

In vremde kleederenghedoken,

Ben ick, verlicht met liefd', en bly

Langhs een verborghen leer ontloken »

Ogroot gheluck! ickginck met luſt,

Bedeckt in't doncker, 't huys in ruſt.

D E ziele vervolght , ende ver

haelt hier in dit Geſangh noch

eenige eyghendommen vande duy

ſterheden van deſen Nacht, verha

lende wederom het groot gheluck,

het welck haer door die over-komé

is. Sy verhaelt wederom ſoodanige

eyghendommen , andtwoordende

opeene ſekere op-worpinghe, de

welcke niet uyt-druckelijck voor

gheſtelt en wort, waerſchouwende

dat men niet en magh peyſen, dat

al-hoe-wel ſy ſchoon in deſen Nacht

ende duyſterheden door ſoo veel

aenſtooten van pijnlijckheden,ancx

ten, twyffelachticheden, vreeſen,

ende vervaerlijckheden ghepaſſeert

is, ghelijck wy gheſeyt#
ſy daerom in een grooter perijckel

gheſtelt gheweeſt is van haer ſelven

te verlieſen, maer in teghendeelſy

heeft in deſé Donckeren Nacht meer

deren voort-ganck ghedaen, ende

gheruſticheyt bekomen, door-dien

dat ſy inden ſelven hare vyanden ,

die haren ganck ghedurichlijck be

letten , ſeer looſelijck ontginck :

want ſy wandelde inde duyſterheydt

des Nachts, hebbende hare kleede

ren verandert, ende bekleet zijnde

met dry livryen , oft coleuren,waer

van wy daer naer ſullen ſpreken,en

de ſy is ſoo bedecktelijck, ende hey

melijck uyt-gegaen, om haer werck

beter te moghen vol-brenghen,ſon

der dat'etjemandt van hare huys

ghenooten bemerckte , langhs eene

ſekere leere, die ſoo verborghen

was [ welcke Leere het levende Ge

loove is, ghelijck wy oock op ſynen

tydt ſullen betoonen ], dat-ſe deſen

wegh ſeer gheruſtelijck heeft door

wandelt, te meer om dat alle hare

ghenegentheden , affeclien , ende

paſſien in deſenſuyverenden Nacht

nu in ſlaep, verſtorven, ende ver

nieticht waren, de welcke waert

dat-ſe ontwaeckt , ende levendich

gheweeſt waren, ſy en ſouden deſen

uyt-ganck geenſintsghedooght, en

de toe-ghelaten hebben.

- HET XVI. CA P ITTE L.

Het eerſte Versken wort voor-gheſtelt, ende verclaert hoe dat de

ziele, in't duyſtergaende,gheruſtelijck wandelt.

Door't doncker, maer gheruſt en vry.

WY hebben nu alreedts gheſeyt

VV dat de duyſterheyt , daer de

ziele hier van ſpreeckt, is ten op

ſicht vande ghenegentheden, ende

ſinnelijcke erachten , inwendighe

ende geeſtelijcke, de welcke in haer

Zz 2. natuer
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lijck licht al-te-mael in deſen Nacht

verduyſtert worden, op dat-ſe van

dit licht gheſuyvert zijnde 3 van het

boven2natuerlijck licht ſouden mo

hen verclaert , ende verlicht wor

en. Want de ſinnelijcke , ende

eeſtelijckeghenegentheden zijn in

aep, ende verſtorven, ſonder ee

nighe ſaken, 'tzy Goddelijcke, 't zy

menſchelijcke, ſoetelijck te konnen

ſmaken : de affectien der ziele zijn

gheperſt, ende bedwonghen, noch

ſy en konnen haer roeren, noch ee

nich ſteunſel vinden, waer op dat 'et

oockſoude mogen weſen. De Ima

ginatie, ofte In-beeldende cracht is

ghebonden, ſonder eenighe goede

redinghe te maken : de Memorie

is op-gheſchorſt, ende het Verſtamt

verduyſtert , ende vervolghens is

den Wille oock dor, ende gheſio

ten, ende alle de crachten zijn ghe

ydelt : ende boven dit al-te-mael,

ſoo is'er eene dicke ende ſware

wolcke op de ziele,die haer benaut,

ende haer ghelijck van Godt vera

vremt houdt: ende op deſe maniere

ſeght ſy,dat-ſe In't doncker,maerghe

ruſt, en vry wandelden. De oorſa

ke van deſe geruſticheyt is ſeer wel

verclaert : wantghemeynelijck en

ſal de ziele noyt dolen, tenzy door

hare ghenegentheden, oft door ha

re vernoeginghen, oft door hare re

# oft door hare verſtande

niſſen, oft wel door hare affectien,

waer in ſy ghemeynelijck te buyten

gaet , oft ontbreeckt, oft veran

dert , oft dwaelt , ende alſoo be

geeft ſy haer hier door tot het gene

haer niet nut, ende oorboorlijck en

is. Overſulcx als alle deſe wercke

lijckheden, ende beweginghen be

let, ende opegheſchorſt zijn, 't is

Sclaer dat de ziele verſekert is, dat

ſydaer in niet dolen en ſal: want ſy

en wort niet alleenlijck van haer

ſelven verloſt, maer oock vandean

dere twee vyanden, te weten van

de wereldt, ende vanden duyvel,de

welcke, als de werckinghen, ende

affectien der ziele gheſtilt,ende ver

ſtorven zijn , en konnen haer van

geenen anderen kant,noch op geene

andere maniere beſtryden.

Hier uyt ſoo volght, dat de ziele

ſoo veel te ſekerder is, hoe ſy meer

der in't doncker, ende van hare na

tuerlijcke werckinghen ontledicht,

wandelt. Want ghelijck den Pro

pheet ſeght : de verderfſeniſle der

ziele comt uyt haer eyghen ſelven :

dat is, uyt hare inwendighe were

kinghen, ende ſinnelijcke begeer

ten, die niet wel over-een en ko

men, ende het goet (ſeght Godt)

het ghene ghy hebt , comt alleen

lijck van my. Overſulcx dan dezie

le zijnde ## af-ghetrocken van

haereyghen quaden,ſoo en reſteert

daer niet anders, dan dat haer de

gcederen der vereeninge met Godt,

in haere ghenegentheden , ende

crachten# ghegeven wor

den, welcke vereeninge haer God

delijck, ende hemelſch maken ſal.

Waer uyt volght, dat is't by-aldien

de ziele, ten tyde van deſe duyſter

heden, op haer ſelven ſal willen let

ten, ſy ſal ſeer wel bemercken, en

de ghewaer worden, dat de ghene

gentheden ende crachten haer ſeer

weynich begeven tot ydele, ende

onnutte dinghen : ende dat-ſe van

alleydele glorie, hooverdye, ver

metentheyt, van ydele, ende val

ſche vreught , ende van dierghelijc

ke ſoorten van onvolmaecktheden

bevrydt is. Soo dan hier uyt volght

ſeer wel, dat de ziele, om dieſwille

- dat-ſe
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dateſein't doncker wandelt, niet al

leenlijck buyten alle perijckelen en
is van haer ſelven te verlieſen, maer

ſy wint haer ſelven oock , want in

deſen ſtaet bekomt ſy de deughden.

Maer hier uyt ſpruyt datelijck

eene twyffelinghe, te weten, ghe

merckt dat de Goddelijcke ſaken

uyt haer ſelven aende ziele voor

deelich zijn, haer winnen, ende ge

ruſt ſtellen , waerom is't dan dat

Godt in deſen Nacht hare genegent

heden, ende crachten, oock ten op

ſicht van goede ſaken verduyſtert,

ende dat ſoodanichlijck, dat ſy die

oock niet meerder en kan genieten,

noch ghebruycken ghelijck alle an

dere, Jae ſeſver op eene ſekere ma

niere noch minder ? Op welcke

twyffelinghe wort gheantwoordt ,

dat de ydelinghe haerder wercke

lijckheden, en de ſmaken, jaeſelver

- 9ock in geeſtelijcke ſaken als-dan

ſeer noodicht is, door-dien dat ſy

hare crachten, ende ghenegenthe

den leegh, en de onſuyver heeft :

overſulckx alwaert ſchoon dat de

ſoeticheyt, ende mede-deelinghe

der boven natuerlijcke, ende der

Goddelijcke ſaken aen die crachten

ghegeven wirt , ſoo en ſouden ſy

die niet anders, ten zy op eene

ſlechte, ende verworpen maniere

konnen ontfanghen: want ghelijck
den# ſeght; al het ghene

datter ontfanghen wort, dat wordt

ontfanghen naer de maniere vanden

ghenen die er ontfanght. Hier uyt

ſoo volght, ghemerckt dat deſe na

tuerlijcke crachten de reynicheydt,

ſterckte, ende de behendicheyt niet

en hebben, om de boven-natuer

lijcke ſaken te ontfanghen, ende te

ſmaken op haerder maniere, die

Goddelijckis, maer dat ſe die maer

alleenlijck en ſmaken op hare ver

Worpe maniere; ſco is't noodtſake

lijck dat-ſe oock ten opſicht van de

ſe Goddelijcke dinghen verduyſtert

worden, om eene volmaeckte ſuy

Weringhe te bekomen, op dat-ſe van

dien kant gheſpeent , gheſuyvert,

ende vernieticht zijnde , ſy deſe

ſlechte,ende verworpe maniere van

te wercken, ende van t'ontfangen,

ſouden verlaten, ende verlieſen,

ende op deſe maniere bereydt zijn

de, bequaem ſouden weſen, om op

eene verheve maniere deGoddelijc

ke ſaken te moghen ontfanghen, te

ghevoelen , ende te ſmaken, het

welck geenſintsgheſchieden en kan,

ten zy dat den ouden menſch eerſt

verſtorven wort. Hierom ſoo is't

dat alle geeſtelijcke gaven haer op

deſe Goddelijcke, ende volmaeck

te maniere niet en ſmaken, ten zy
dat-ſe vanden Vader des lichts inde

menſchelijckeghenegentheyt,ende

Inden vryen wille neder-dalen, al

hoe-wel dat den menſch , voor ſoo

veel als hy kan, ſyne genegentheyt,

ſmaeck, ende crachten in Godtoeſ

fent,al is't dat'et hem oock dunckt,

dat ſyne crachten Godt grootelijckx

ghenieten
-

Ende tot dit propooſt (waert dat

het hier de bequame plaetſe waer )

ſouden wy hier konnen betoonen ,

hoe dat er veel perſoonen gevonden

worden, de welcke vele ſoetichea

den, ende affectien in Godt , ende

in geeſtelijcke ſaken ghenieten, en

de 'tzijnder opſicht de werckelijck

heden haerder crachten in hem oef

fenen, die miſſchien haer ſelven

oock laten voor-ſtaen, dat et boven

natuerlijcke, ende geeſtelijcke ſa

ken zijn , daer het miſſchien niet

anders en zijn , als loutere natuer

Zz 3 lijcke,
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lijcke, ende menſchelijcke werc

kinghen , ende ghenegentheden :

want ghelijckerwys ſy die hebben

in alle andere ſaken, ſoo komen ſy

die oock op de ſelve maniere te oef

fenen in ſaken, die goet zijn, door

eene ſekere natuerlijcke behendic

heyt, ende lichticheyt, die ſy heb

. ben, om hare#Cn

de crachten tot alle dinghen te be

weghen , ende te verwecken. Is't

dat de ghelegentheyt daer naer ſal

voor-vallen om te ſegghen, het ge

ne datter noch reſteert , ſoo ſullen

wy daer van voorder handelen, ge

vende eenige merck-teeckenen om

te moghen onderkennen, wanneer

dat de beweginghen, ende inwendi

ghe# der ziele ten op

ſicht van Godt alleenlijck maer na

tuerlijcké zijn,wanneer dat-ſe maer

alleenlijck geeſtelijck en zijn, ende

wanneer dat-ſe te ſamen geeſtelijck

ende natuerlijck zijn. 't Is genoegh

ſaem hier te weten, dat de werckin

ghen , ende inwendighe bewegin

ghen der ziele , op dat-ſe op eene

ſeer verheve , ende Goddelijcke

maniere van Godt ſouden moghen

beroert worden, eerſt moeten in

ſlaep , verduyſtert , ende ghevre

dicht zijn in het ghene de nature be

langht, nopende alle hare behen

dicheyt, ende werckelijckheydt ,

tot dat-ſe ontbreken,ende verdwy

nen.

Als wanneer ghy dan, ô geeſte

lijcke ziele, uwe ghenegentheydt

verduyſtert ſult ſien, uwe affectien

dor, ende in-ghetrocken,ende uwe

crachten onbequaem tot alle inwena

dighe oefteninghen, en quelt, noch

en bedroeft u daerom niet ; maer in

teghendeel hout dat voor een groot

gheluck : want Godt die verloſt u

nu van u eyghen ſelven, benemende

u de macht,met de welcke ghy noyt

ſoo volmaecktelijck, ende geruſte

lijck en ſoudt hebben konnen werc

ken, ter oorſaken van hare onſuy

verheyt, ende plompicheyt,gelijck

ghy nu doet, als Godt u de handt

gevende, u inde duyſterniſſe leydt

# eenen blinden, niet wetena

e waer, oft door wat wegh hy u

leydt, alwaer ghy noyt en ſoudt

hebben konnen geraken, noch oock

den middel vinden om te gaen, hoe

goet dat oock uwe ooghen, ende

voeten ſouden gheweeſt hebben.

De redé waerom dat de ziele niet

alleenlijck gheruſtelijck en gaet,als

wanneer ſy is in deſe duyſterheden ;

maer daer-en-boven oock daghe

lijckx meerderen voort-ganck doet

inde deughden , ende inden wegh

des Geeſts, is deſe : dat ſoo wanneer

de ziele eene vermeerderinghe der

deughden ontfanght, ſoogheſchiet

dat ghemeynelijck door dien wegh,

op den welcken ſy d'alderminſt

peyſt, jae het gheſchiet in teghen

deel gemeynelijck door dien wegh,

door den welcken ſy meynde dat

ſe verloren ginck. Want ghemerckt

dat-ſe noyt deſe nieuwicheydt on

dervonden heeft, die haer verblint,

ende doet af-deynſen van hare vori

# maniere van voorts te gaen, ſoo.

aet ſy haer voor-ſtaen dat ſe eerder

verachtert, als vervoordert, ghe

merckt ſy ſiet dat-ſe haer verlieſt in

het gene dat ſy wiſte, ende beproefa

de , ende dat men haer levdt door

eenen wegh, den welcken ſy niet en

weet , ende haer in geender ma

niere en ſmaeckt. Ghelijckerwys

eenen reyſenden man,den welcken,

om te gaen naer nieuwe,ende vrem-,

de landen, gaet door nieuwe onbe

kende
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kende weghen, daer hy geene on

dervindentheyt van en heeft,alleen

lijck maer op het woordt van een

ander, ende niet op het ghene dat

hy wel wiſte: want het is ſeker,dat

hy nimmermeer in eenighe vremde

landen ſoude hebben konnen ghera

ken, tenzy door nieuwe, ende on

bekende weghen, ende die latende,

de welcke hy wel wiſte. Alſooghe

beurt'et oock met de ziele, de welc

ke als-dan meerderen voort ganck

doet , als wanneer ſy wandelt inde

duyſterheden , ende ſonder iet te

weten. Hierom , ghemerckt dat

Godt in deſen ſtaet den Leydts man

ſelver is van deſe verblinde ziele

(ghelijck wy gheſeyt hebben ) ſoo

magh ſy haer inder waerheydt wel

# verblyden, door-dien

y het nu heeft komen te verſtaen,

ende ſegghen :

In't doncker, maerghee

ruſt en vry.

Daer is noch een ander reden ,

waerom dat de ziele in deſe duyſter

heden gheruſt en vry ghewandelt

heeft ? ende is deſe, om dieſwille

dat ſy al lydende ghewandelt heeft:

want den wegh des lydens is den al

derſekerſten , ende veel profytiger,

als den wegh van te ghenieten,ende

te doen. Ten eerſten, om dat haer

in het lyden de Goddelijcke crach

ten ghegeven, ende#
# ; maer in't wercken » ende

ghenieten oefent de ziele haere

cranckheden,ende onvolmaeckthe

den. Ten tweeden, om dat in't ly

den de deughden gheoefent , ende

bekomen worden , ende de ziele

wort gheſuyvert, ende alſoo wordt

ſy wyſer , ende voorſichtigher,

Maer men kan hier noch eene

voornamelijk kere redé voor-ſtellen,

Waeron dat de ziele, wandelende

inde duyſterheden , gheruſtelijck

voort-gaet, de welcke is van weghë

van het voorſeyde licht, ofte duy

ſtere wysheyt. Want deſen Doncke

ren Nacht der Beſchouwinghe ver

ſlindt, en de treckt de ziele ſooda

nichlijck in hem, ende ſtelt haer

ſoo naer by Godt , dat hy-ſe be

ſchermt, ende verloſt van # het ge

ne dat Godt niet en is. Ende ghe

merckt de ziele in deſen ſtaet me

decynen in-nent, op dat ſe haere

gheſondtheydt ſoude bekomen, de

welcke Godtſelver is, ſoo hout de

Goddelijcke Majeſteyt haer ſeen ſo

berlijck, ende in eene onthoudinge

van alle ſaken,ontreckende haer den

luſt ten opſicht van alle die ſaken ;

# men eenen ſiecken »

te onder ſyne huys ghenoten ſeer

gheacht is, op dat hy geneſen wor

de, ſoo ſorghvuldelijck in het huys

bewaert, dat men hem in de locht

niet en laet komen, noch oock het

licht der ſonne ghenieten, daer en2

boven gaet men ſeer ſtillekens door

het huys, op dat hy geen gherucht

en ſoude hooren , ende voor fijn

voetſel geeft men hem ſeer weyni

ghe, ſeer teere, ende delicate ſpy

ſe, die hem eerder eenich voetſel

by-brenghe, als wel eenen aenghe

mannen ſmaeck.

Deſe Donckere Beſchouwinghe

veroorſaeckt in haer daerom alle

deſe eyghendommen (de welcke de

ziele dienen tot eene verſekeringe,

ende bewaringhe] om dieſwille dat

ſenaerder by Godt gheſtelt is. Ende

voorwaer hoe de ziele Godt meer

der naedert, hoe ſy oock meerdere

donckere duyſterheden, en de eene.

- ſeer
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ſeer diepe donckerheyt gevoelt, om

hare ſwackheyt; ghelijckerwys den

ghenen, die de Sonne te ſeer ſoude

willen naerderen, die ſoude oock in

fijn gheſicht meerder duyſterheden,

ende meerder pijnlijckheden van

haer claer ſchynende licht lyden,

ter oorſaken vande kranckheyt , on

fuyverheyt , ende cortheyt ſijns ge

ſichts. Hierom ghemerckt dat het

geeſtelijck licht Godts ſoo groot is,

ende het menſchelijck verſtandt ſoo

rootelijckx overtreft, ſoo is't, dat

oo wanneer het ſelve Godt meer

der comt te naerderen, meerder

oock verblindt , ende verduyſtert

comt te worden. Ende dit is de re

den, waerom dat David gheſeydt

heeft : Godt heeft de duyſterniſſenge

ſtelt voor fijn verborghen plaetſe,ronte

om van dien fijn Tabernakel , ende

doncker water inde wolcken der locht.

Welckdoncker water inde wolcken

der locht beteeckent ons de Duyſte

re Beſchouwinghe, ende de Godde

lijcke Wysheyt inde zielen, gelijck

wy nu# ſegghen: het welck ſy

komen te ghevoelen als eene ſake,

die ontrent het Tabernakel is , in

het welck hy is woonende, als wan

neer Godt die by hem naerder

voeght , en de alſoogheſchiet'et,dat

het ghene in Godt een ſeer verhevë

licht, ende ſchynſel is, dat is aen

den menſch eene donckere duyſter

heyt, ghelijck den H. Paulus ſeght,

ende David oock van ghelijcken in

den ſelven Pſalm : met deſe woor

den : Vander Claerheyt in fijn aen

ſchouwen, zijn de wolcken wegh ghe

trocken, dat is te ſegghen : om het

groot ſchynſel datter in fijne tegen

woordicheyt gevondé wort,ſoozijn

de wolcken wegh-getrocken,te we

ten, voor het natuerlijck verſtandt,

wiens licht, ghelijck Iſaias ſeght :

Is verdonckert in fijne duyſterheden.

O ellendighe, ende ongheluckie 39

# conditie van ons leven, waer in

e waerheyt ſoo ſwaerlijck ghekent

wort, ghemerckt dat het ghene,het

welck d'alder-claerſte , ende d'al

der-waerachtichſte is, aen ons d'al

der-duyſterſte, ende d'onſekerſte is,

ende hierom is't oock, dat wy het

vluchten , ende daer van eenen

ſchroom hebben, al-hoe-wel dat'et

ons ſeer oorboorlijck is , ende het

ghene dat aen ons claerder is, ende

in onſe ooghen ſchynt, daer loopen

wy naer, ende omhelſen dat, daer

het nochtans aen ons geenſints beta

melijck en is, ende alle ooghe-blic

ken by-naer doet vallen! In wat een

# ghevaer, ende vreeſe leeft

en menſch , ghemerckt dat ſel

ver het eyghen natuerlijcklicht ſijn

derooghen, door het welck hy ſich

beſtiert, d'eerſte is, het welck hem

verblindt, ende bedrieght om tot

Godt te gaen, ende is't by aldien dat

hy den wegh ſien wilt , door den

welcken hy gaen moet, ſoo moet

hy ſyne ooghen noodtſakelijck ghe

ſloten hebben, ende inde duyſter

heydt wandelen, om alſoo bevrydt

te moghen weſen van fijne huys-ge

# vyanden , de welcke zijn

ſyneſinnen , ende crachten ! De

ziele is hier ſeer wel dan beſchermt,

ende verborghê in dit doncker wa

ter , het welck ronts-om Godt is.

Want gelijckerwys dat 'et Godt ſel

ver is dienende voor een Taberna

kel, ende woon-ſtede, ſoo ſal het

van ghelijcken oock dienſtich zijn

aende ziele voor eene volmaeckte

beſcherminghe, ende voorſekerin

ghe,al hoe-wel dat'et inde duyſter

heden gheſchiet, alwaer ſy verbor

ghen
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gen is,ende bevryt van haer ſelven,

ende van alle hinderniſſé der ſchep

ſelen,ghelijck# gheſeydt hebben,

Van ſoodanighe zielen kan oock

verſtaen worden, het ghene David

in eenen anderen Pſalmisſeggende:

Ghyſuitſe verberghen in die verbor

gentheyt van u# vande verſtoo

ringhe der menſchen. Ghyſult-ſe be

ſchermen in u Tabernakel van het we

der-ſegghen dertonghen. Door welc

ke woorden verſtaen worden alle

ſoorten, ende manieren van be

ſcherminghen : want verborghen

te blyven inde verborgentheyt van't

aenſchijn Godts vande verſtooringe

der menſchen, en is anders niet, als

verſterckt te zijn door deſe duyſtere

Beſchouwinghe teghen alle gheval

len, die haer van weghen der men

ſchenſouden konnen over-komen.

Ende beſchermt te zijn in fijn Ta

bernakel vande weder-ſegghinghe

der tonghen, en is anders niet als

verdroncken te blyven in dit donc

ker water, het welck 'tTabernakel

is daer wy van gheſproken hebben.

Ende hierom , ghemerckt dat de

ziele alle hare ghenegentheden, en

de affectien gheſpeent,ende verſtor

ven heeft, ende hare crachten van

ghelijcken oock verduyſtert , ſoo is

ſy bevrydt van alle onvolmaeckthe

en, die den geeſt weder-ſtaen,'tzy

dat-ſe uyt haer eyghen vleeſch

voorts-komen , 't zy uyt de andere

ſchepſelen. Overſulcxmagh de zie

leſeer wel ſegghen : dat ſy gaet

In't Doncker , maergheruſt en vry.

Daer is noch een ander reden niet

minder van ghewichte, als wel de

voorgaende, om wel te moghen

onderkennen, dat de ziele wel

wandelt, al-hoe-wel dat et in de

dayſferheden gheſchiet , ende dat

religie

om de ſterckte, de welcke dit donc

ker, ende pynlijckwater Godts van

ſtonden aen inde ziele ſtelt. Ende

al-hoe-wel dat'et duyſter is , ſoo is

het evenwel altyt water, ende hier

om vermaeckt, ververſcht , ende

verſterckt het de ziele in't ghene

haer d'aldermeeſt noodich is', al

hoe-wel dat 'etin't doncker is, ende

niet ſonder pynen. Want de ziele

bemerckt datelijck in haer ſelven

eene ſekere ſterckte , met een

waerachtich voornemen van niet te

willen bedryven, waer door ſy weet

dat-ſe Godt ſoude komen te ver

grammen,ende ſy en ſoude niet met

allen willen laten voor-bygaen, het

# ſy ſoude oordeelen tot Godts

ienſt te ſtrecken, want deſedonc

kere liefde wort in haer ontſteken

met eene ſekere inwendighe, ende

wakende ſorghvuldicheyt van het

# ſy doen, oft laten moet om

hem te behaghen; onderſoeckende

nauwkeurichlijck, ende op alle ma

nieren by haer ſelven overpeyſende,

oftſy miſſchien geene oorſake ghe

geven en heeft van hem te vergrama

men, ende dit gheſchiet met eene

grootere ſorghvuldicheydt , ende

ancxt, alste vooren, ghelijck wy

# hebben, als wy de ancxten

er liefde handelden. Wanin deſen

ſtaet ſoo is't dat alle de ghenegent

heden, ſterckten, ende de Crach

ten der ziele, ghemerckt dat ſe van

alle andere ſaken afgetrocken zijn,

alle hare macht, ende betrachtinge

beſteden, ende ghebruycken ter

dienſte van Godt alleen, ende op de

ſe maniere gaet de zieleuyt haer ſel

ven, ende uyt alle geſchape dinghé

tot de ſoete, ende minnelijcke ver

# der## liefde

In't doncker , maer en vry.

## * " ºrgºrgt, - HET
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HE T XVII. CAP IT TE L.

Waer in het tweede, ende derde Versken worden voorgheſel ve

ende verclaert, hoe dat deſe duyſtere Beſchouwinghe verbor

ghen is.

In vremde kleederen ghedoken,

Ben ick, langhs een verborghen leer ontloken.

dommen verclaren, nopende

dry woorden , de welcke in deſe

twee Verskens begrepen zijn. Deſe

twee, te weten, Verborghen, ende

Leere, gaen den Donckeren Nacht

der Beſchouwinghe aen, daer wy

teghenwoordich van handelen :

het ander woordeken, te weten,

Ghedoken, gaet de maniere van doen

aen, die de ziele in deſen Nacht ge

bruyckt. Men moet dan eerſt voor

al weten, dat de ziele hier deſen

Donckeren Nacht der Beſchouwinge,

door de welcke ſy gaet tot de ver

eeninghe der liefde, noemt eene

Verborghe Leere te weſen , ende dat

om twee eyghendommen, die, ſy

heeft, de welcke wy nu oock ſullen

gaen verclaren.

Ten eerſten, ſoo noemt ſy deſe

duyſtere Beſchouwinghe Verbor

he , ofte Gheheyme , door-dien

at ſy is [ ghelijck wy hier boven

gheſeyt hebben j eene Verhole God

delijcke wetenſchap, oft ghelijck de

Godts-gheleerde ſegghen • Myſtica

Theologia : de welcke volghens de

leeringhe vanden H. Thomas, be

ſonderlijcker wort mede-gedeelt,

ende de ziele in-gheſtort door de

liefde, het welck op eene ghehey

me, ende verborglie maniere ghe

W Y moeten hier dry eyghen

V

ſchiet , ſonder dat de natuerlijcke

werckelijckheyt des verſtants, ende

van alle andere crachten daer tuſ

ſchen comt. Ende hierom , ghe

merckt dat de voorſeyde crachten

die Verhole Wetenſchap niet en

konnen ghenaken , maer dat den

H. Geeſt die de ziele in-ſtort, ſon

der dat ſy'et weet op wat maniere

dat et gheſchiet ighelijck de Bruyt

ſeght in't boeck der Sanghen ] ſoo

wort-ſe eene Verhole ghenoemt.

Ende inderwaerheytſy en is 't niet

alleen, die deſe# niet en be

grypt,maer daer en is noch menſch,

noch den duyvel ſelver die-ſe vers

ſtaen kan : want den Meeſter, die

haer onderricht is weſentlijck inde

ziele. Ende niet alleenlijck hierom

en magh-ſe Verhole ghehoeten wor

den, maer oock om de uyt-werc

kinghen, die ſy inde ziele veroor

ſaeckt. Want ſy en is niet alleen

lijck Verholen inde duyſterheden,

ende ancxten vande ſuyveringhe,als

wanneer de Verhole Wysheydt de

ziele ſuyvert , ſoo dat-ſe daer van

niet met allen ſegghen en kans

maeroock daer naer inde verlich

tinghe, als wanneer haer de Wys

heyt claerder mede-ghedeelt wort,

is ſy aende ziele ſoo verborghen,dat

ſy die niet en kan onderkenné,noch

- - - - -- - cenighen
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eenighen naem gheven, om die al
dus te konnen verclaren, ende te

beſchryven: want behalven dat de

ziele geene begeerte en heeft, om

die te verclaren , ſoo en vindt ſy

oock geenen middel, noch manie

re, noch ghelijckeniſſe, die haer

dunckt bequaem te zijn om eene

ſoo verheve verſtandeniſſe , ende

eene ſoo teere, ende in-gheſtorte

eeſtelijcke ghevoelinghe uyt-te

# Overſulex,alwaert ſchoon

dat-ſe door eene groote begeerte

ghedreven wirt, om die uyt-te-leg

hen, ende wat ghewelt dat-ſe haer

elven oock ſoude aen-doen, om

die wel te moghen verclaren, ſoo

ſoude ſy evenwel altyt verborghen

blyven. Want door dien dat deſe

inwendighe Wysheyt ſoo eenvou

dich, generael, ende geeſtelijck is,

dat ſein't verſtandt niet en is ghe

vallen, om-wonden, ende bedeckt

met eenighe ghedaente, ofte voor

beeldt,# welckaenden ſin on

derworpen is, ghelijck'et onder

tuſſchen ghebeurt , hier uyt ſoo

volght dat noch den ſin, noch de

in-beeldende cracht , ghemerckt

dat-ſe door die niet in-gekomen en

is, ende hare ghedaente, noch haer

Coleur ghewaergheworden en heb

ben , daer van eenighe reden ſoude

konnen geven, noch oock op ſulcke

maniere verbeeldighen , dat-ſe daer

van iet goets ſouden konnen ſeg

ghensal-hoe-wel de ziele claerlijck

ſiet, dat-ſe die ſoete, ende vremde

wysheyt verſtaet, ende ſmaeckt :

ghelijckerwysden ghenen, die ee

nighe ſaken ſoude aenſchouwen, de

welcke hy te voren noyt en ſoude

heſien hebben, noch oock deſghe

ijckx; ende al-hoe-wel dat hy die

begrepe, ende ſmaeckte, ſoo en

ſoude hy die evenwel met haren

naem geenſints konnen uyt-druc

ken, noch konnen ſegghen wat dat

het voor eene ſake is, hoe groote

lijcx hy ſich daer toe oock ſoude

# niet teghenſtaende dat

et eene ſake ſoude zijn, de welcke

hy door den ſin ſoude ontfanghen

hebben. Hoe veel te minder ſoude

men dan konnen verclaren, 'twelck

door het toe-doen der ſinnen in't

verſtant niet en is ghekomen! Want

het is eyghen aende Goddelijcke

tale, dat ſoo wanneer fyſeer innich,

in-gheſtort, ende geeſtelijck is,en

de alle de ſinnen te boven gaet, ſoo

doet ſy de werckelijckheydt, ende

behendicheyt der uytwendighe ſin

nen terſtont op-houden, ende ſtil

ſwygen. Waer van wy oock exem

pelen, ende ghetuygheniſſen heb

ben inde H. Scrifture. Want den

Profeet Jeremias betoondenſeer

wel ſyne onbequaemheyt, ende on

ghenoeghſaemheyt om die uyt-te

ſpreken, ende 'uytwendelijck te

verclaren, als wanneer Godt tot

hem gheſproken hebbende, hy niet

anders en witte te ſeggé als A.A.A.

Moyſes heeft oock d'inwendighe

onbequaemheyt, dat is te ſegghen,

vanden inwendigen ſin der in beel

dende cracht,ende oock vandé uyt

wendighen ſin, voor ſoo veel als ons

Voor-nemen aen gaet, ghenoegh

ſaem te kenné gegeven zijnde voor

Godtinden brem-boſch, als wan

neer hy niet alleenlijckaen Godt

# heeft, dat hy niet en konde

preken, naer-de-mael dat hy met

hem gheſproken hadde, maer dat

hy hem oock niet en derfde aen

ſchouwen , ghelijcker gheſeydt is

inde wercken der Apoſtelen, oor

deelendedat de in-beeldende cracht

Aaa 2 ſeer

Iſa. r.

6.

Exod,
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- ſeer verre van daer was, ende ſtom.

Endeghemerckt dat de Wysheydt

van deſe Beſchouwinghe de fpraec

ke Godts is tot de ziele van eenen

ſuyveren geeſt, het welck de ſinnen

niet en zijn, ſoo en konnen ſy dat

niet bevatten, ende alſoo is'et aen

hun verborghen , ende vervolgens

en kennen ſy'et niet, noch en kon

men't met eenighe woorden uyt

ſpreken.

. Hier uyt ſoo konnen wy nu de

reden trecken, waerom dat ſom

mighe perſoonen, die door deſen

wegh gaen, de welcke eene goede,

ende vreeſendeziele bekomen heb

bende, wel gerne rekeninge ſouden

geven aende ghene, die haer bea

ſtieren, over het ghene, het welck

ſy inwendich vanGodt ontfanghen,

ende nochtans het ſelwe niet en we

ten, noch konnen doen, waer door

ſy oock eenen grooten weder-ſtryt

komen te ghevoelen in ſulcx te ſeg

ghen, namentlijck als de Beſchou

winghe een weynich eenvoudigher

is, ende dat de ziele ſelver die nau

welijckx en ghevoelt, ende alleen

lijck maer en weten te ſegghen, dat

de ziele voldaen, gheruſt, ende te

vreden is, ende dat ſy Godt ghe

voelt, ende dat, naer haer goet

duncken, alles met haer wel gaet »

maer niet en konnen ſegghen, het

# de ziele beſit, tenzy alleen

jck maer met eenighe generale,

ofte al-ghemeyne termynen, ofte

woorden, die ghelijck zijn aende

boven-ghemelde. Maerten gebeurt

niet op de ſelve maniere,als de din

ghen , die de ziele ontfanght , be

ſondere zijn , ghelijckerwys ſijn de

Viſioenen , Ghevoelinghen , &c.

de welcke , ghemerckt dat ſe ghe

meynelijckontfanghen wordenon

der eenighe ghedaente,vande welc

ke den ſin deelachtich is, als-dan

kan men die onder foodanigheghe

daente, ofte met eene andere ghe

lijckeniſſe uyt-ſpreken, maer ten is

niet eygen aende ſuyvere Beſchou

winghe, dat men die met woorden

kan verclaren : want men kan die

nauwelijckx te verſtaen geven,ende

hierom wort ſy Verhole ghenoemt.

Deſe duyſtere Beſchouwinghe

en wort hierom niet alleenlijck Wer

hole ghenoemt, maer oock, om dan

het eyghen is aen deſe Verhole

Wysheyt de ziele in haer te verbor

ghen. Want behalven het ghene,

dat ghremeynelijck geſchiet,ſoo is'2

dat-ſe de ziele ondertuſſchen ſoo

danichdijck verſlindt, ende in ha

ren verholen afgront doet ſincken,

dat-ſe claerlijck bemerckt, dat-ſe

van alle ſchepſelen teenemael verla

ten, ende vervremt is; inder-voe

ghen, dat'et haer dunckt, dat men

haer ſtelt in eene diepe, ende bo

ven-mate groote eenicheydt, de

welcke geen menſchelijck ſchepſel

kan ghenaken, ende ghelijck in ee

ne over-groote woeſtyne, de welc

ke geen palen en heeft, het welck

haer ſoo veel vreughdelijcker , ſoe

ter, ende minnelijcker is, hoe ſy

dieper » breeder, ende eenigher is,

alwaer, de ziele haer ſoo veel te

meer verborghen vint, hoe ſy haer

ſelven meerder verheven ſiet , bo

ven alle tydelijcke ſchepſelen: ende

deſen afgrondt der Wysheydt ver

heft, ende vergroot de ziele als dan

ſoodanichlijck, ſtellende haer inde

aderen vande Wetenſchap der lief

de , dat-ſe haer doet kennen, niet

alleenlijck dat alle ſchepſelen ſeer

ſlecht, ende verworpen zijn , ten

opſicht van die opperſte wy":
CIl
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-ende van dat Goddelijck gevoelen;

maer ſy bemerckt oock hoe ſlecht,

ende onghenoeghſaem , ende op

eene ſekere maniere on-eyghen dat

ſeght den Propheet Baruch, ſpre

kende van deſe Goddelijcke Wys

heydt : Daer en is niemandt die hare Baruch

weghen kan weten, noch die hare pa-3, 1,

*

-

zijn alle de manieren van ſpreken,

met de welcke men in dit leven de

Goddelijcke ſaken wilt uyt-druc

ken, ende dat 'et onmoghelijck is ,

dat men van die , natuerlijcker wy

ſe, eenighe kenniſſe, ende ghevoe

len, ghelijck # in haer ſelven zijn,

kan hebben, hoe verheven, ende

hoe wyſſelijck men van die oock

ſoude konnen ſpreken, tenzy door

de verlichtinghe van deſe Verhole

Goddelijcke Wetenſchap, Ende al

ſoo de ziele bemerckende deſe

waerheyt in hare verlichtinghe, te

weten, dat men deſe verhole We

tenſchap niet en kan ghenaken, en

de noch veel minder met eenighe
menſchelijcke woorden verclaren ,

ſoo noemt ſy-ſe met recht en reden
Verhole.

Deſe Goddelijcke Beſchouwinge

heeft deſen eyghendom , dat-ſe

Verholen, ende boven de natuera

# bequaemheyt is, ende niet

alleenlijckom dat ſe boven-natuer

lijck is, maer oock om dat ſe het

Gheley der ziele is, haer gheley
dende tot de volmaecktheden der

Goddelijcker vereeninge, de welc

ke,## ſaken zijn,

die men menſchelijcker wyſe niet

en kan weté,ſoo moet men tot dien

aen niet kennende, ende Godde

ijcker wyſe niet wetende.Want op

eene verhole maniere ſprekende

# wy hier oock doen] deſe

aken en worden niet ghekent,noch

verſtaen, ghelijck ſy in haer ſelven

zijn, als men-ſe ſoeckt, maer als
men-ſe nu# ende ghe

oefent heeft. Want tot dit propooſt

den verſoeckt. Deſghelijcx ſpreeckt

oock den Conincklijcken Propheet

tot Godt van deſen wegh der ziele,

ſegghende: Vele blixemen hebben

ghelicht op den omzganckder aerden, Pſ. 76.

de aerde is beroert gheweeſt , ende

heeft ghebeeft. In de zee is uwen wegh,

ende uwe paden in veel wateren, ende

u voet-ſtappen en# niet bekens

worden. Het welck, geeſtelijcker

wyſe gheſprokea , alate-mael tot

ons propooſt verſtaen wordt, daer

wy teghenwoordich van ſpreken.

Want te ſegghen, dat de blixemen

den om-ganckderaerde verlichten,

daer door wordt te verſtaen ghege

ven de verlichtinghe, die deſe God

delijcke Beſchouwinghe veroor
ſaeckt inde crachten der ziele : de

beroeringhe , ende bevinghe der

aerde , beteeckent ons de pijnlijcke

ſuyveringhe, de welcke ſy in haer

veroorſaeckt. Ende te ſegghen dat

den wegh des Heere, door den

welcken de ziele tot hem gaet,eene

zee is 3 ende dat ſyne voet-ſtappen

in veel wateren zijn , ende dat-ſe

daerom niet ghekent en ſullen zijn,

dat is te ſegghen , dat den wegh,
door den welcken men tot Gods

gaet, oock verholen, ende verbor

# isaen den Sinder ziele ; ghe

ijckerwys den wegh der zee aen

den lichamelijcken Sin verborghen

is, wiens paden , ende voet-ſtappen

onbekent zijn. Deſe eyghendom

men hebben de voet-ſtappen, ende

paden , die Godt is ſtellende inde

zielen, de welcke hy tot hem wilt,

trecken,die grootelijckx verheffen

de inde vereeninghe van ſyne Wys

Aaa 3 heyt 2
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heyt, op dat-ſe niet ghekent en

ſoude weſen. Hierom , op dat

deſe waerheydt ons ſoude in-ghe

druckt worden, ſoo leſen wy in het

boeck Job : En hebt ghy niet gekent

de groote paden der wolcken , ende de

# wetenſchappen ? Hier

door verſtaende de weghen, ende

HET XVIII.

de paden, waer door Godt de zie

len verheft; ende volmaeckt in ſy

ne Wysheydt , welcke zielen hier

door de wolcken beteeckent wor

den. Soo dan het blyckt claerlijck,

dat deſe, Beſchouwinghe, die de

ziele leydt tot Godt , eene Verhole *

Wytheyt is.

CAPIT TE L. i

Waer in betoont wordt, hoe deſe Verhole Wysheytoock eene

Leere is. -

Et tweede reſteert'er noch te

onderſoecken, te weten hoe

dat deſe Verhole Wysheydt oock eene

Leere is. Dies-aengaende moet men

weten, dat deſe Verhole Wysheydt

om vele redenen eene Leere magh

ghenoemt worden. Ten eerſten ,

want ghelijckerwys men met de

leeren de hooghe, ende ſtercke to

rens beklimt , om de koſtelijcke

ſchatten, die daer in verborghen

ligghen , te nemen , alſoo cock

klimt de ziele op door deſe verhole

Beſchouwinghe , ſonder nochtans

te weten op wat maniere, om de

hemelfche goederen, en de ſchatten

te kennen , ende te beſitten. Het

welck David ſeer wel te kennen

geeft, als hy ſeght : Saligh is den

man, wiens hulpe van u is , hy heeft

op-klimminghen in fijn herte geſchickt,

in't dal der tranen, inde plaetſe, die

by geſtelt heeft : Want den Wet gever

ſal ſegheninghen geven, ſy ſullen van

delight tot deught gaen, ghelijck van

trap tot trap, Godt dergoden ſalghe

ſien worden in Syon : den welcken

den ſchat is vande ſterckte in Syon,

de welcke is, de eeuwige Saligheyt.

Wy konnen deſe Beſchouwinghe

oock eene Leere noemen: want ge

lijck de ſelve trappen van eene lee

re dienen om opwaert te gaen, ſoo

dienen ſy oock om nederwaerts te

gaen ? alſoo oock deſe Verhole Be

ſchouwinghe, de welcke met de ſel

ve mede-deelinghen,die ſy de ziele

geeft, ende met de welcke ſy haer

tot Godt verheft, comt haer oock

te vernederen, ende te verootmoe

dighen in haer ſelven : Want de

mede-deelinghen, die waerachte

lijck van Godt voorts-komen, heb

ben deſe eygentheyt, dat-ſe de zie

lete ſamen verootmoedighen, en

de verheffen. Want in delen wegh

nederwaerts te gaen, is opwaerts te

gaen, ende in tegendeel opwaerts te

gaen, is nederwaerts te gaen: Want Matth

den ghenen, die ſich ſal verootmoedicht 23-12.

hebben, ſal verheven worden, ende den

henen, die ſich ſal verheven hebben,

# verootmoedicht worden. Ende be

halven dat de deught van ootmoe

dicheyt eene verheventheyt is, ſoo

doet Godt de zieleghemeynelijck,

om haer in deſe deught te oefenen,

door deſe Leere op-klimmen,#

dat-ſe
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Prov.

J8.12,

dat-ſe ſoude neder-waertsgaen, en

de hy doet haer neder-waertsgaen,

op dat-ſe ſoude op klimmen iſ op

dat op deſe maniere volbrocht ſoude

worden, hetghene den Wy1e man

ſeght : Het herte van eenen menſch
wort verheven, eert verplet wort » en

de eer dat 'et gheglorificeert worde,Joo

wort'et vernedert.

De ziele ſal oock ſeer wel ſien uyt

deſe eygentheyt der Leere, is't dat

ſyaendachtelijck daer op ſal willen

letten (nu daer latende het ghene

dat geeſtelijck is, het welck geen

ſintsghevoelt en wort) hoe meni

ghe verheffinghen , ende verneer

deringhen ſy in delen weghislyden

de, ende hoe dat er naer den geeſte

lijcken voorſpoet, den welcken ſy

ghenoten heeft, terſtont eenich

tempeeſt, ende ſwaericheyt volghts

inder-voeghen, op dat ſe hier door

bereydt, aen ghemoedt ende ver
ſterckt ſoude weſen,om deſe tegen

woordige quellinghe te konnen on

derſtaen, ghelijck oock naer die el

lende, ende tempeelt volght de

overvloedicheyt , en de ruite 5 in

ſulcker voeghen, dat er aen de Zie

le dunckt, dat men haer eerſt ghe

ſtelt heeft in deſen droeven feeſt

daghs avont, om haer deſe feeſte te

gheven. Ende dit is de ghewoore

jijcke maniere, ende oefeninghe
vanden ſtaet der Beſchouwinghe,

de welcke noyt in eenen ſtaet, en

blyft, maer gaet op en af, tot dat
ſeden ſtaet des vrede ſal bekomen

hebben. De reden hiervan is deſe »

Want# den ſtaet der

volmaecktheyt » den welcken be

ſtaet inde volmaeckte liefde Godts,

ende inde verachtinghe van ſy ſel

ven, niet en kan welen ſonder deſe

twee deelen, te weten, ſonder de

kenniſſe Godts, ende van ſyn ey

ghen ſelven; ſoo is't noodtſakelijck,

dat de ziele eerſt gheoefent worde

ſoo wel in het een, als in het ander,

gevende haer nu het een te proe

ven, haer op deſe maniere verhef

fende, ende vergrootende, ende nu

wederom gevende haer het ander

te proeven, haer op deſe maniere

veroodtmoedighende, ende ver

druckende, tot dat ſe de volmaeck

te ghewoonte verkreghen hebbens

de , dat op en af gaen teenemael op

houde, naer dat-ſe tot dat langh ge

wenſte eynde ghekomen is, ende

nu de vereeninghe met Godt beko

men heeft, den welcken in't opper
ſte van deſe Leere ghevonden wort,

#de op wien de Leere oock ſtunt.

Want deſe Leere der Beſchouwin

ghe : de welcke [ghelijck wy ghe

ſeyt hebbé ] van Godt voorts comt,

wort ons beteeckent door die Leere,

die Jacobſagh in ſijnen ſlaep, daer

de Enghelen Godts lanckx af qua

men tot de menſchen, en de weders

om op klimden tot Godt, die op

het opperſte vande Leere ſteunde.

Het welck de H. Schrifture ſeght Gen,

des nachts gheſchiet te zijn, als Ja- 12

cob ruſte, om ons te verſtaen te ge

ven, hoe verholen dat deſen wegh,

ende op ganck tot Godt is, ende

hoe verſcheyden dat hy is vande

wetenſchap desmenſche, het welck

mé daer uyt wel claerlijck kan ſien,
dat de ziele haerlaet voorſtaen, dat

het ghene, het welck voor haer het

voordeelichſte, ende profytichſte is

(ghelijckerwys is haer ſelven te

verlieſen , ende te vernietighen)

ſy nochtans het ſelven voor haer

acht het verworpenſte te weſen :

ende het ghene dat van kleynder

weerde is, ſy dat ghelooft voor haer
- T het

8i
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het beſten te weſen , het welck is,

haren trooſt, ende ſmaeck te vin

den, waer in ſyghemeynelijck eer

der comt te verlieſen, als te win

nen. Maer ſprekende nu eygent

lijcker, ende met meerder vaſtic

heyt van deſeVerhole Beſchouwin

ghe, ſoo konnen wy# , dat

de voornaeumſte reden,ende eygent

heyt, waerom dat-ſe hier eene Lee

' • reghenoemt wort, is, om dieſwille

dat de Beſchouwinghe eene weten

ſchap der liefde is, de welcke is ee

netin-gheſtorte , ende minnelijcke

# Godts, die de zielever

licht,ende te ſamen 1nde liefde onte

ſleeckt, tot dat-ſe haer allenskens,

ende van trap tot trap verheffe tot

Godt haren Schepper : want 'tis

de liefde alleen, die de ziele met

Godt vereenicht. Hierom, op dat

het claerder blycke, ſoo ſullen wy

datelijck de trappen van deſe God

lijcke Leere voor-ſtellen, beſchry

vende in't cort de merck-teeckenen,

ende uyt-werckinghen van iederen

trap in't beſonder, op dat de ziele

hier uyt ſoude konnen beſpeuren,

tot welcken trap ſy ghekomen is,

ende hierom ſullen wy die trappen

onderſcheyden door hare uyt-werc

kinghen, ghelijck den H. Bernar

dus, ende den H. Thomas die oock

onderſcheyden: want het is onmo

helijck , natuerlijcke wyſe ghe

proken , dat men die kan onder

kennen, ghelijck ſy in haer ſelven

zijn, ghemerckt dat deſe Leere der
liefde ſoo verholen is , dat'et Godt

alleen is , die-ſe kan meten, ende

weghen. •

HET XIX. CAP ITTE L.

Waer in men begint uyt-te-legghen de Thien Trappen vande

Verhole Leere der Goddelijcke Liefde, volghens de lee

Yſegghen dan datter Thien

Trappen zijn van deſe Leere
W

# der Liefde, waer door de ziele al

der liefs lenskens, en de van Trap tot Trap

de op-klimt tot Godt. Den eerſtë Trap

* der Liefde maeckt de ziele profytea

lijck ſieck. De geeſtelijcke Bruydt

ſpreeckt op deſen Trap der Liefde

## zijnde ,## : Ick.

C4nt. eſaveere u , ghy Dochteren van geru

5 ſalem, is't dat ghy mynen Beminden

vint, dat ghy hem bodtſchapt, dat ick

van Liefde quele. Maer deſe ſieckte

ringhe vanden H. Bernardus , ende vanden H. Thomas,

t Hier worden de vyf eerſte Trappen voor gheſtelt.

en is niet doodelijck, maer wel tot

de eere »ende glorie Godts, door

dien dat de ziele, inde ſelve geſtelt

zijnde, beſwyckt, ende verflouwt

inde ſonde, ende in al dat Godt niet

en is, ende dat om de liefde Godts,

ghelijck David ghetuyght, ſeggen

de : Mynen Geeſt is beſweken (dat is

te ſegghen, ten opſicht van alle ge- /*

ſchape ſaken) in uwe ſaligheyt, ghea

lijck hy op eene anderplaetſe ſeght: ,,

Myne ziele is beſweken in uwe ſilig iſ,

heyt. ,,Want ghelijckerwys eenen 81 •

krancken

Pſ142
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krancken menſch den luſt, ende

ſmaeck verlieſt van alle ſpyſen,ende

ſijn voorich coleur comt te verlie

ſen, alſoooock de ziele, op deſen

eerſten Trap der liefde gheſtelt zijn

de, verlieſt den luſt, ende ſmaeck

van alle dinghen , ende verandert

van coleur, ghelijck eenen minnen

den perſoon. Maer ſy en comt in

deſe ſieckte niet te vallen, tenzy dat

haer van boven eenen uytnemenden

brandt wordt toe-gheſonden, den

welcken hier ghenoemt wordt eene

Verhole cortſe, volghens het ghene

dat Godt ons te verſtaen geeft met

deſe woorden : Ghy ſult , 3 Godt,

eenen willighen reghen uyt-ſcheyden

voor u erfeniſſe , ende ſy is kranckghe

worden, maerghy hebt-ſe volmaeckt.

Wy hebben deſe kranckheyt, ende

beſwyckinghe van alle dinghen, de

welcke is het beginſel, ende den

eerſten Trap om tot Godt te gaen ,

hier boven ghenoeghſamelijck te

kennen ghegeven, ende verclaert »

als wanneer wy vande vernietinghe

hehandelt hebben , inde welcke

e ziele haer bevindt, beginnende

te gaen in deſe Leere van de ſuyve

rende Beſchouwinghe, als wanneer

ſy geen ſteunſel , noch ſmaeck,noch

trooſt, noch ruſte in eenighe ſaken

vinden kan ; ende hierom is't dat ſy

van deſen Trap datelijck tot d'ande

re begint op-te klimmen.

Den tweeden Trap doet de ziele

ſonder op-houden Godt ſoecken,

Hierom, als wanneer de Bruyt ſeyt,

dat-ſe hem 'sNachts in haer bedde

ken gheſocht hadde (waer in ſy,vola

ghens den eerſten Trap der Liefde

beſweken lagh ) ende dat ſy hem

niet en haddeghevonden, ſooſeyde

Cant. 3 ſy : Ickfal op-ſtaen, ende ſoecken die

2 • myne 3iele bemint. Het welck de zie

Pſ. 67.

KO.

2•

Trap

der

Liefde.

le », ghelijck wy gheſeyt hebben ,

ſonder op-houden doet , volghens

denraedt van David , ſegghende : Pſ. reſ

Soeckt den Heere, ſoeckt ſijn aenſicht 4'

altydt : ende hem in alle dinghen

### ille

aen, tot dat ghy hem ghevonden . 2.

hebt : ghelijckerwys## ge- #" 3
daen heeft, de welcke, naer dat ſy

vande Wachters ghevraeght hadde,

oft ſy hem niet gheſien en hadden,

is terſtont voorder ghegaen , ende

heeft hun verlaten. De H: Maria

Magdalena en heeft ſelver geen

oogh-merck ghenomen op d'Enge

len, die 't H. Graf bewaerden:want

de ziele leeft in deſenTrap met ſoo

danighe ſorghvuldicheyt, dat ſy in

alle ſaken haren Beminden ſoeckt :

in al het ghene dat ſy peyſt , ſoo is

# datelijck haren Beminden in

achtich : in al het ghene dat ſy

ſpreeckt , ende handelt , ſoo begint

ſy datelijck van haren Beminden te

ſpreken, ende te handelen: als wana

neer ſy eet, waeckt , ſlaept, ofte

eenighe andere wercken doet, ſoo

is alle hare ſorghe van haren Bemin

den, ghelijckerwys wy hier boven

gheſeyt hebben , als wanneer wy

vande ancxſten der liefde handel

den. Endeghemerckt dat de Lief

de hier in deſen tweeden Trap be

gint gheſont te worden, ende hare

crachten te her-nemen, ſoo begint

ſy terſtont op den derden Trap te

treden, door den middel van eeni

ghen Trap van eene nieuwe ſuyve

ringhe inden Nacht (ghelijck wy

hier naer ſullen ſegghen) den welc- »

ken de naervolghende uyt-werckin

ghem inde ziele veroorſaeckt.

Den derden Trap van deſe min-3-Tr4P

nelijcke Leere, is den ghenen, die - der

de ziele doet wercken , ende haer Liefde:

Bb b wermte
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wermte geeft, ende ontſteeckt, op

dat-ſe niet en ſoude beſwijcken, en

de vermoeydt worden. Van deſen

Trap ſpreeckt den Konincklijcken

Profeet : Saligh is den man, die dan

Heere vreeſt, tot ſynegheboden is alle

ſyne begeerte. Overſuïcx, is't dat de

vreeſe, die een kindt der liefde is,

ſoodanighe uyt-werckinghe der be

eerte veroorſaeckt , wat ſal de

iefde ſelver doen ? De ziele in de

ſen Trap gheſtelt zijnde, acht de

groote wercken, die ſy ter liefde

van haren Beminden gedaen heeft,

ſeer kleyn te weſen , veele voor

weynighe , ende eenen langhen tyt,

den wèlcken ſy t'haerder liefde be

ſteedt, acht ſy ſeer cort te zijn, ter

oorſaken vanden grooten brant der

liefde, den welcken in haer herte

ontſteken is. Ghelijckerwys aen

Jacob ghebeurt is , den# »

naer dat hy ſeven Jaren gedient had

de, boven de andere ſeven Jaren ,

die nu alreedts voor-by waeren,

Dochten hem luttel te weſen om de

grootheyt der liefde. Is het ſaken dan

dat de liefde, de welcke Jacob maer

alleenlijck was draghende tot een

ſchepſel, ſoo groot vermoghen ge

hadt heeft, wat vermoghen en ſal

de liefde des Scheppers niet hebbé,

als wanneer ſy de ziele in deſen der

den Trap ſal beſitten ? ende om de

groote liefde, die de ziele Godt is

draghende, ſoo comt ſy hier over

groote ancxten, ende pynlijckheden

te lyden , uyt oorſake , dat-ſe ſoo

luttel om ſijne liefde doet , ende

waer't dat'et haer toe-gelaten wirt,

ſy ſoude haer ſelven vernietighen,

jae ſy ſoude ſeer gerne duyſent-mael

voor hem ſterven, het welck voor

haer eenen grooten trooſt ſoude we

ſen. Ende hierom acht ſy haer ſel

ven onnut in al het ghene dat ſy

doet , ende haer dunckt dat-ſe te

vergeefs leeft. Ende hier door wort

in haer noch een ander wonderlijck

uyt-werckſel veroorſaeckt , te we

ten, dat ſy haer ſekerlijck laet voor

ſtaen, dat-ſe d'alder-booſte , ende

d'alder verworpenſte is onder alle

ſchepſelen, ende dat om twee re

den : waer van de eerſte is, dat de

liefde haer nu onderricht, ende be

wyſt wat dat Godt verdient, ende

weerdich is. De tweede is, dat al

hoe-wel ſy in deſen ſtaet gheſtelt

zijnde groote , ende vele wercken

voor Godt doet , ende dat-ſe die

voor onvolmaeckte , ende voor ge

breckelijcke kent, ſoo treckt ſy hier

uyt eene groote beſchaemtheyt, en
de# , kennende , ende

wel wetende dat hare maniere van

wercken ſeer ſlecht, ende verwor

en zijn, ten opſichte van eene ſoo.

ogh-verheve Majeſteyt. De zie

le is in deſen derden Trapſeer verre

van alle ydele glorie, ende verme

tentheyt,ende van iemant anders te

oordeelen. Deſen Trap der Liefde

veroorſaeckt deſe uyt-werckinghe

inde ziele met noch dierghelijcke

vele andere : ende hierom ver

kryght ſy hier moedt, ende ſterckte

om tot den vierden Trap op-te

klimmen, die hier volght.

Den vierden Trap van deſe Leere

der Liefde is, inden welckenaende 4.Tra?

ziele ghegeven wort een ſeker ghe- . der

woonlijck lyden voor den Bemin- Liefde.

den, ende dat ſonder eenighe vers

moetheyt. Want ghelijck den#
lighen Auguſtinus ſeght : de liefde

maeckt al'et ghene dat ſwaer, ende

moyelijck is, ſeer kleyn, ende licht.

De Bruydt in deſen Trap gheſtelt
zijnde, ſprack,als wanneer? haer

elven

l
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Cant. 8 degom :

6.

ſelven wenſchten opden leſten Trap

te ſien, ſegghende tot haren Bruy

Stelt my als een teecken op

u herte, als een teecken op uwen erm :

want de liefde # dat is te ſegghen het

werck der liefde ] is ſterck ghelijck

de doodt, de jaloursheyt is hart gelijck

de helle. Den Geeſt heeft in deſen

ſtaet ſoo groote cracht, dat hy het

vleeſch ſoodanichlijck onderwor

pen heeft, ende het ſelven ſoo lut

tel acht , ghelijck den boom een

van ſyne bladeren. De ziele en

ſoeckt hier in geender manieren ha

re vertrooſtinghe, ofte ſmaeck,noch

in Godt, noch in eenighe andere ſa

ken, noch ſy en vraeght van Godt

eenighe gratien ten opſicht van ee

nighen trooſt, ofteyghen baet te be

komen : want alle hare ſorghvul

dicheyt is hier in gheleghen, hoe

dat-ſe Godt in eenighe ſaken ſoude

konnen behaghen, ende dienſt be

wyſen om ſyne weerdicheyt, ende

om de weldaden, die ſy van hem

ontfanghen heeft, al-hoe wel dat'et

haer veel ſoude moeten koſten ; ſy

ſeght aldus in haer herte, ende in

haren Geeſt : Eylacen ! mynen

Heere, ende mynen Godt, hoe veel

wordender ghevonden, die haeren

trooſt, ende ſmaeck in u ſoecken,

ende van u vraghen, op dat ghy hun

uwe gaven, ende jonſten ſoudt ge

lieven te geven, maer hoe luttel

zijnder, die u ſoecken te believen,

ende iet te geven, het ghene ſy op

haer eyghen koſten bekomen heb

ben, ſonder eenich opſicht van haer

eyghen baet, ofte profyt daer in te

vinden, want den wille en ont

breeckt u niet, mijnen Heere, om

aen ons uwe gratien te geven; maer

wy ontbreken van die te beſteden

tot uwen dienſt, die wy van U ont

# hebben, op dat wy u alſoo

ſouden verbinden van ons die ghe

durichlijck te geven. Deſen Trap

der liefde is ſeer verheven : want

door-dien dat de ziele hier met ee

ne ſoo oprechte liefde altydts naer

Godt gaet , trachtende met haren

# ende begeerte voor hem te

yden; ſoo is't dat hare Goddelijcke

Majeſteytaen haer ſeer dickwils,Jae

ghemeynelijck verleent de vreught

ende ghenietinghe, haer ſoetelijck,

ende teerlijck indé geeſt beſoecken

de : want de oneyndelijcke liefde

van't eeuwich W o o RD T JE sus:

CHRIST U S en kan de pynen, en

de quellinghen vanden ghenen, die

hem bemint, niet verdraghen ſon

der hem by-te-ſtaen, het welck hy

ons ſelver verſekert heeft door ſy

nen Profeet Jeremias, ſegghende :

Ick hebbe uiv: ghedachtich gheweeſt,

ontfermende uwer jonckheyt , als ghy

my volghde inde woeſtyne. Door welc

ke woeſtyne, geeſtelijcker wyſe ge

ſproken, hier verſtaen wort de af

gheſcheydentheydt, de welcke de

ziele in deſen ſtaet heeft, van alle

gheſchape ſaken, ſonder aen eenige

ghehecht te zijn, oft in eenighe te

ruſten. Deſen vierden Trap ont

ſteeckt de ziele ſoodanichlijck, ende

verweckt in haer ſoo vierige begeer

ten , ende verlanghen van Godt,

dat-ſe haer doet klimmé opden vyf

den Trap, den welcken hier#
Den vyfden Trap van deſe Leere

der Liefde doet dat de ziele onver

duldichlijck naer Godthaecken, en

de verlanghen. In deſen Trap is het

ghewelt ſoo groot, waer door de

Minnende ziele ghedreven wort om

haren Beminden te omhelſen, ende

haerſelven met hem te vereenigen,

dat alle uyt-ſtellinghe, oock deminBbb 2 gne,

- ite,

w

3fereme

2. 2.

5.Trap
der

Liefde.



398
Tweeden Boeck

ſte, haer nochtans ſeer lanck,ſwaer,

ende pijnlijck ſchynt te weſen , ſoo

dat-ſe altydt meynde haren Bemin

den te vinden, maer als ſy bemerckt

dat ſy in haer verlanghen bedroghen

is ( het welck by-naer t'allen ſton

den ghebeurt) ſoo comt ſy in hare

vierighe begeerten te beſwijcken,

Pſ, 8 ende te vergaen, volghens het ghe

J. 83 me dat David, van deſen Trap ſpre

I, kende, gheſeyt heeft : Myne ziele

verlanght, ende beſwijckt in de voor

hoven des Heeren. De minnende zie

le, in deſen Trap gheſtelt zijnde ,

moet nootſakelijck haren Bemindé

henieten, oft ſy moet ſterven,ghe

ijck het met Rachel gheſchiedt is,

de welcke met eene over-groote be
# zijnde# kinde

ren te Kryghen, 1eyde tot haren man -

Jacob :'### , oft an. #ra
ders ick ſal ſterven. De ziele wordt

hier in deſen ſtaet op-ghevoedt met

de liefde : want naer de mate van

den hongher ende luſt , is oock de

verſaedinghe, inder voeghen, dat-ſe

van deſen Trap tot den ſeſden kan

op-klimmen , den welcken deſe

naervolghende uyt-werckinghé ver
oorſaeckt.

HET XX. CAP IT TE L.

Waer in de andere vyf Trappen der Liefde worden voor

gbeſtelt.

6.Trap
der

Liefde.

En ſeſden Trap der Liefde,

doet de ziele met alle vlytic

heyt tot Godt loopen, ende ſoo is't

dat de Hope loopt ſonder eenige ge

breckelijckheyt,ende verſnoetheyt:

want de Liefde, die haer hier ver

ſterckt, doet haer ſeer ſnellijck vlie

ghen. Van deſen Trap ſpreeckt Iſa

Iſa4o. # ſegghende : Maar de ghene, die

'4° inden H#re hopen ſullen bate ſterck
e heyt, veranderen, ſy ſullen vederen dena

nemenghelijck de arents , ſy ſullen loo

pen , ende niet aerbeyden , Jy ſilllen

wandelen, cnde niet beſwijcken. Van

deſen Trap wort oock verſtaen, het

Pſ: 41. ghene David ſeght : ghelijck den
M- hert ſnaeckt naer de fonteynen der wate

ren, alſoo ſnaeckt myne giele tot u my

nen Godt. Want den hert, door den

grootendorſt, die hy heeft, loopt

met alle ſnelheyt naer de wateren.

De oorſake van deſe lichticheyt,en

de ſnelheyt der liefde, de welcke de

ziele in deſen Trap bekomt, is, om

dat de liefde als-dan in haer ſeer

verbreyt is »ende oock, om dat de

ziele by-naer gheheelijck geſuyvert

is, ghelijckerwys inden Pſalm ghe- Pſ 58

ſeyt wort : Sonder boosheyt heb ick :'' 55.

gheloopen. Ende in eenen anderen #ſ 1 18

Pſalm : Den wegh van uwe gheboden ,

heb ickgheloopen, als ghy mijn berte

verbreyt hebt. Ende alſoo vlieght ſy

datelijck van deſenſeſden Trap tot

op den ſevenſten, den welcken hier

volght.

i5en SevenſtenTrap van deſe Lee- 7 Tre?

remaeckt de ziele ſtout met gewel-, dº.
dicheyt , vande welcke de ziele Liefde

crachtelijck, ende minnelijckaen

gheport zijnde, en laet haer van het

verſtandt niet verleyden om te ver

toeven, noch en ghebruycktraet om
haer te vertrecken, ende ſy “#kan .

OOIT
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door de ſchaemte niet weder-hou

den worden. Van deſen 1 rap heeft

Moyſes gheſproken, als hy ſeyde tot

Godt : Oft vergeeft hun deſe ſchult,

oft is't dat ghy'et niet en doet, wiſt my

uyt den boeck des levens, den welcken

ghy gheſchreven hebt. Soodanighe

1ſchen verkryghen van Godt het

ghene ſy van hem vraghen , met

ſmaeck, ende ſoeticheyt : hierom

ſeyde David : Verheught u in Gudt,

cnde by ſal u de begeerten uws barten

geven. De geeſtelijcke Bruyt op de

ſen Trap gheſtelt zijnde, heeft haer

verſtout te ſegghen : Dat hy my kuſſe

met den kuſſe ſijns mont. Maer men

moet hier wel bemercken, ende ge

waerſchouwt zijn,dat'et niet geoor

loft en is aende ziele ſcodanige ſtou

ticheyt te ghebruycken, tenzy dat

ſe inwendichlijck ghevoelt,dat haer

den konincklijcker Schepter door

eene beſondere gratie toe geneyght

Wort, op dat ſe by aventuren van

alle de voorgaende Trappen, die ſy

alreedts op-geklommen hadde, niet

en kome te vallen, op de welcke

ſy haer altydt met oodtmoedicheyt

moet bewaren. Uyt deſe ſtoutic

heyt, ende vryheyt,de welcke Godt

aende ziele geeft op deſen Sevenſtem

Trap, om haer met hem ſtout te

maken met een ghewelt der liefde,

ſoo volght den achtſten Trap, die

de toe-vattinghe des Beminden is,

ende de vereeninghe met hem.

s.Trap Den achtſten Trap der liefde
der " maeckt dat de ziele haren Beminden

Liefde, met eenen onſcheydelijcken , ende

onbindelijcken bant om-helſt, ende

vaſt-houdt , volghens dat de Bruydt

Cant. 3 ſeght : Ick hebbeghewonden. den ghe

4,- men , die myne ziele bemindt, ickheb

be hemghehouden, ende ick en ſal hem

niet laten gaan. In deſen Trap der

Exod.

32. 3 I.

Er 36.
4•

Cant.I.

Z.

vereeninghe voldoet de ziele aen

hare begeerte, al-hoc-wel niet ghe

durichlijck: want daer ſijn ſonimi

ghe zielen, de welcke deſe veree

ninghe wel komen te genaken,maer

datelijck deynſen ſy wederom ach

terwaerts: want ten ware dat'etal

ſoogheſchieden,maer op dien Trap

langher volherden, ſooſouden ſy in

dit leven eene ſekere ſcorte van glo

rie ghenieten , hierom ſoo is't dat

de ziele voor eenen ſeer corten

tydt blyft op deſen Trap. Het is aen

den Profeet Daniel van Godts we- -

ghen bevolen gheweeſt, dat hy op

dien Trap ſoude blyven, om dieſ

wille dat 'et eenen nan van begeerté
was : Daniel ſtaat in i wenſtaet,want pan Io

# 3yt een man van begeerten. Uyt 11'

eſen T rap volght den negenſten,

- den welckenaende volm.aeckte zie

len toe comt, ghelijck wy hier naer

ſullen ſegghen.

Den NegenſtenTrap der Liefde 9 Tra?

doet de ziele brandé met ſoeticheyt, , der

welcké 1 rap aende volmaeckte zie- Liefde. -

len toe-comt , de welcke ſoetelijck

in Godt branden. Want deſen ſoeté,

ende liefelijcken brant wort in haer

veroorſaeckt vanden H. Geeſt, om

de vereeninghe, die ſy met Godt

hebben. Hierom ſeght den H. Gre

gorius, dat de Apoſtelen van bin

nen ſoetelijck branden door de lief

de, als wanneer den H. Geeſt ſien

lijck, ende openbaerlijck op hun

lieden neder-daelden. Nopende de

goederen , ende de Goddelijcke.

rijckdommen, de welcke de ziele

in deſen ſtaet gheniet, en konnen

met geene woorden uyt-geſproken

worden, en de al-waert ſchoon dat

men daer van vele boecken quame

te ſchryven, ſoo en ſoude men even

wel de helft niet konnen beſchryven

Bb b 3 van
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Liefde.

Matth.

8. 5.

I.Iovn.

3. 2 •

van het ghenedatterſoude te ſegghé

vallen. Ende om deſe reden , als

oockom dat wy daer naer hier van

noch ſullen ſpreken, ſoo is't dat Ick

hier van deſen Trap niet voorder en

ſal handelen, ten zy dat uyt deſen

Trap den thienden, ende leſten

Trap van deſeLeere der Liefde volgt,

den welcken denſtaet van dit tegen

woordich leven niet aen-en-gaet.

Den Thienden, ende leſten Trap

van deſe Leere der Liefde doet de

ziele gheheel en ganſch verghelijc

ken met Godt , om het claer aen

ſchouwen Godts, het welck de ziele

datelijck beſit, de welcke, naer dat

ſy tot den neghenſten Trap gheko

men is, ſcheyt uyt het lichaem.En

de in duſdanighe perſoonen, die ſeer

luttel ghevonden worden, doet de

liefde ghemeynelijck het ſelven, als

wanneer ſy haer in dit leven tºeene

mael geſuyvert laet, het welck 'tva

# doet in't anderleven. Ende

1erom ſeght den H. Mattheus: Sa

ligh zijn ſe die ſuyver van herten zijn,

want Jy ſullen Godt ſien. Ende ghe

lijck wy gheſeyt hebben, deſe aen

ſchouwinghe is de oorſake vande ge

heele vergelijckeniſſe der ziele met

Godt : dit leert ons den H.Joannes

als hy ſeght : Wy weten dat wy hem

##Jullen weſen, als hy gheopen

dert# worden : want wy ſullen hem

ſtengbeltjck hy is. Overſulcx al het

ghene dat ſy is, ſal gelijckaen Godt

zijn, ende hierom ſal-ſe door mede

deelinghe Godt ghenoemt worden.

Dit is dan deſe Verhole Leere, van2

de welcke de ziele hier ſpreeckt, al

hoe wel dat-ſe inde boven-gemelde

Trappen nu ſooſeer niet verborghé

en is voor de ziele : want de liefde

veropenbaert haer aende ziele groo

telijckx door de over-groote uyta

werckinghen die ſy in haer voorts

brenght. Maer in deſen leſten Trap

vande claere aenſchouwinghe, die

den uytterſten is van defe Leere, op

den welcken Godtſelver is ſteunen

de, ghelijck wy nu alreedts gheſeyt

hebben, en is voor de ziele niet

meer verborghen , ter oorſake van

de oprechte verghelijckeniſſe. En

de hierom ſeght onſen Salighma

ker : Ende op dien dagh en ſuldy my

niet bidden. Maer ſoo langh als dien

dagh noch niet en comt te verſchy

nen, hoe verheven dat de ziele oock

wandelt, ſalaen haer altydt iet ver

borghen blyven, ſoo veel, te weten,

als haer noch ontbreeckt tot de ge

heele , ende volmaeckte verghelijc

keniſſe met het Goddelijck weſen.

Ende op deſe maniere gaet de ziele

uyt haer eyghen ſelven, ende uyt al

le dinghen , ende ſy klimt op tot

Godt door deſe verhole Goddelijcke

Wetenſchap, ende verborghe lief

de : want de liefde is ghelijck aen

het vier,het welck altydt om hoogh

klimt , met eenen treck van ſich ſel

ven te worpen inden center , ofte

middel-gront van ſyne natuerlijcke

plaetſe.

3foar.

16.43
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HET XXI. CAP IT TE L.

Waer in dit woordeken Vermomt, of: In vremde kleederen

ghedoken wort tyt-ghelsyt, en de de Coleuren van de veran

deringhe der ziele in deſen Nacht worden voorgheſfelt. ... !

N Aerdemael dat wy de oorſa

ken voor- gheſtelt hebbe ,

waerom dat de ziele deſe Beſchou

winghe noemt eene Verborghe Leere

te weſen, ſoo blyft ons nu noch te

verclaeren dit woordeken van't der

de versken, te weten, Vermomt,oft

In vremde kleederen ghedoken, ende

om wat reden dat de ziele ſeght ,

dat-ſe langhs deſe Verborghe Lecre

verandert van kleederen uyt-ghegaen

is. Om dit altemael claerder te mo

ghen verſtaen , foo moet men we

ten,dat ſr. h veranderen van perſoon,

oft overvormen, anders niet en is,

als ſich bekleeden, oft ſijnen eyghen

perſoon bedecken met eene andere

vremde ghedaente, oft figure;ende

dat hierom, op dat hy onder deſe

-# , ofte veranderinghe van

leedinghe, ſijnen Wille, ende de

begeerten ſijns herten te kenné ſou

degeven, om alſoo de goede gratie

ende affectie te winnen vanden ghe

nen die hy bemint ; ofte wel om ſy

ſelven alſoo te bedekken, ende te

bevryden van ſyne vyanden, op dat

hy op deſe maniere ſijn werck ſoude

konnen vol-brenghen, het ghene hy

ſich voorwendt , ende als dan ſoo

nemt hy aen# forme van

kleedinghe, ende coleur, die d'af

fectie ſijns herten d'alderbeſt ver

tooght,ende beteeckent, ende waer

mede hy ſich beter kan verborghen,

ende bedecken voor ſyne vyanden,

De ziele dan in deſen ſtaet met de

Liefde van haren Beminden Bruy

deghom Jeſus Chriſtus ontſteken

zijnde, ſoeckende fijn herte, ende

ſyne goede gratie te bekomen, gaet

uyt verandert van kleedinghe in ſoo

danighe ghedaente, de welcke meer

naer't leven de affectien van haren

Geeſt vertooght, ende met de welc

ke ſy meerder verſekert, ende be

vryt gaet van hare wyanden,de welc

ke zijn den duyvel, de werelt, en

de het vleeſch. Ende hierom ſco is

het kleedt, het welck ſy draeght,

van dry vande voornaemiſte Coleu

ren, te weten, van Wit , Groen,

ende Roodt coleur, de welcke de

dry Goddelijcke deughden beteeg

kenen, te weten, het Gheloove,de

Hope, ende de Liefde, met welcke

deughden , ſy niet alleenlijck de

gratie, ende affectie van haren Be

nºinden ſal winnen,maer ſy ſal daer

en-boven oock ſeer gheruſt, ende

vry van hare vyanden voerts-gaen.

Want het Gheloove is een ſeker on

der-kleedt van eene ſoo verheve

wirticheyt, dat'et verſtroeyt het ge

ſicht van alle verſtanden ; hierom

als de ziele met Liefde bekleet gaet,

ſoo en kan den duyvel haer niet ſien,

noch ghenaken om haer te beſcha

dighen : want door het Gheloove

aet ſy bevrydt,ende beſchermt van

en duyvel, die haren alder-ſterck

ſten, ende alder-ſmootſten vyant is.

ende
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Ende hierom en heeft den H. Petrus

geene betere wapenen ghevonden,

als het gheloove, om de archlistica

heden des duyvels te wederſtaen, als

hyſeght: Aenden welcken wederſtaet

#in't Gbeloove. De ziele en kan

oock geen beter onder-kleetſel aen

trecken, om de liefde, ende ver

eeninghe van haren Beminden te

bekomen , het welck oock is het be

ginſel , ende fondament van alle

ande kleedinghen der Deughden,

als de Witticheydt des Gheloove :

Heb. 11. want ghelijck den Apoſtel ſeght :
6.

Het is onmoghelijckaenGodt te be

haghen ſonder het Gheloove , door

het welck, is't dat'et levendich is,

wort de ziele Godt aenghenaem,

ghemerckt hy door eenen ſekeren

Oſee 2. Profeet ſeght : Ickſal u my trouwen

30.
in't Gheloove, al oft hy hadde willen

ſegghen: ó ziele, is't dat ghy u wilt

met my vereenighen,ende my trou

wen, ſoo moet ghy komen inwen

dich bekleet met het Gheloove.

De ziele draeght deſe witticheyt

des Gheloove inden uyteganck van

deſen Donckeren Nacht, als wanneer

ſy wandelende, ghelijck wy gheſeyt

hebben, inde duyſterheden , ende

inwendighe ancxten, ſonder dat'et

verſtant haereenighen byſtandt van

verlichtinge van bové was gevende,

mits haer den hemel ſcheen gheſlo

ten te zijn, ende Godt verborghen;

noch oock eenighen byſtant van be

neden was hebbende, aengeſien dat

de ghene, die haer onderrichten,

haer in geender manieren en volde

den; ſy nochtans met volſtandicheyt

heeft gheleden , ende volherdt,

aende door die pynlijckheden ſon

# haren moedt te verlieſen, bewa

rende gheheel hare trouw voor ha

ren Beminden, want hy beproeſt

- -

den trouw van ſijne Beminde inde

quellinghen , ende pynlijckheden,

inder voeghen, dat ſy daer naer met

de waerheyt magh ſeggen, het ghe
ne Davidſeyde: Om#woorden uaver

lippen, heb ickharde weghen bewaert.

Op dit wit onder-kleedt desGhe

loove treckt de ziele terſtontaen het

tweede kleedt , het welck is van

groen coleur , waer door de deught

vamde Hope bereeckent wort, door

de welcke ſy vanden tweedé vyant,

te weten, vandé werelt, beſchermt,

ende bevrydt wort. Want deſe groe

nicheyt vande levende Hope in

Godt, geeft aende ziele eene ſoo

groote levendicheyt , kloeckmoe

dicheyt, ende eene verheffinge tot

de taken van het eeuwich leven, dat

de gheheele werelt aen haer dor,

verſienſt, doodt, ende van geender

weerden ſchynt te weſen (ghelijck

het oock inderwaerheyt is) ten op

ſicht van het ghene ſy aldaer is ho

pende. Sy berooft , ende ſy ont

bloot haer ſelven hier van alle de

kleedinghen,ende manieren van de

ſe werelt, haer herte op geeneſaken

ſtellende, noch iet hopende van al

het ghene daer in ghevonden wort,

oft ſal konnen ghevonden worden,

levende alleenlijck maer bekleedt

met de Hope van het eeuwich levé.

Hierom ghemerckt dat ſy haer her

te ſoo verheven heeft vande werelt,

ſoo en kan hy haer niet alleenelijck

ghenaken , ende aenvatten, maer

hy en kan haer oock met het geſicht

ſelver niet achtervolghen. Ende al

ſoo gaet de ziele bekleedt met dit

groen kleedt ſeer vry vanden twee

den wyant die de werelt is : Want

den H. Paulus noemt de Hope den

Helm der ſalichert te weté,den welce

ken is eene ſekere ſoorte van wape

InCn ,

Pſ. 16?

1.Theſ.

5. 8.
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nen, die het hooft gheheel beſchut,

ende op ſulcker maniere bedeckt,

dat daer niet ontdeckt en 15, ten zy

eenighe gaten, waer door men het

licht kan ſien. Ende dit is eyghen

aen de Hope, dat-ſe de ſinnen van

het hooft der ziele ſoodanichlijck

bedeckt , dat-ſe haer in geene ſaken

des werelts en verſmooren , noch

ſelver en is daer eenighé toe-ganck,

waer door ſy ſouden ghequeſt wor

dë met eenigen ſchicht des werelts;

maer ſy laet alleenlijck maer eenige

gaten, op dat de ooghen daer door

om hooghſouden konnen ſien, ende

niet op eenighe andere plaetſen, het

welck 'tgewoonelijck ampt der Ho

# is, die d'ooghen der ziele alleen

ijck maer doet op heffen, om Godt

te aenſchouwen , ghelijck David

ſeght : Myne ooghen zijn altydt tot

den Heere, ſonder eenich ander licht

van elders te verwachten , ten zy

elijck hy op een ander plaetſe

# : Ghelijckerwys de ooghen der

dienſt-maerten gheſtelt zijn inde han

den haerder vrouwen, ſoo zijn oock de

enſeghe ſtelt in onſ Heeren, ende Godt,

tot dat hy onſer ontferme als wy in

hem hopen.

Ghemerck dat dit groen kleedt

der Hope altydt naer Godt ſiet, en

de haere ooghen naer geene andere

ſaken en ſlaet, noch haer vernoe

ghen in eenighe andere ſaken en
nemt, ten zy in hem alleen , hier

door is ſy ſoo aenghenaemaen haren

Beminden, dat ſy inder waerheyt

magh ſe ghen, dat de ziele ſoo veel

van Godt verkryght, als ſy verhopt,

hierom ſeght hy tot haer in't Boeck

der Sanghen : Ghy hebt mijn herte

Cant. 4 ghcwoont in eene van uwe ooghen. Son

E9. er dit groen kleedt der Hope in

Godt, en was'et niet betamelijck
- - - - -r - - - - - -

*

voor de ziele, uyt-te-gaen om de

liefde te moghen bekomen, want

ſy en ſoude niet verkreghen hebben;

'tis alleenlijck maer eene volſtandi

# Hope,die Godt beweeght, en

e overwint. De ziele gaet overs

vormt met dit kleedt der Hope door

deſe Verholen, ende Donckeren Nacht,

ghemerckt dat ſy van alle beſittin

gen, ende ſteunſelen ſoo ontledicht,

ende ontbloot is, dat ſe hare oo

# , ende gepeyſen tot geene an

ere ſaken en beſtiert, ten zy tot

Godt alleen , ſtellende haren mont

in't ſtof, oft'er eenighe Hope waer,

ghelijck wy hier vooren uyt den

Profeet Jeremias Betoont hebben.

Boven het Wit , ende Groen

kleedt, ſoo draeght de ziele noch

een ſeer ſchoon, ende uytnemende
kleedt van Roodt coleur tot eene

vol-kome voleyndinghe van deſe

overvormentheydt, door het welck

de derde Deught, die de Liefde

is , beteeckent wordt , de welcke

niet alleenlijck gratie, ende ſchoon

heyt en geeft aende andere twee co

leuren;maer ſy verheft de ziele oock

tot ſoodanighe volmaecktheyt , dat

ſy haer ſtelt neffensGodt ſoo ſchoons,

ende behaghelijck, dat ſy derft ſeg

ghen : Ick ben ſwart , maer ſchoon

ruſa

Coninck bemint, ende in ſijn ſlaep-ka

mergheleyt. Met dit kleedt der lief

de en wort de ziele niet alleenlijck

verborghen, ende bevrydt vanden

derden vyant, te weten het vleeſch

# daer eene waerachtigheLief

e Godts is, daer en kan de eyghen

liefde geene plaetſe vinden] maer ſy

verſterckt daer-en-boven oock alle

andere deughden , gevende haer

cracht om de ziele te beſchermen,

- C cc daer

-»
3
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daer-en-boven oock gratie , ende

ſchoonheyt om haren Beminden te

behaghen : want ſonder de liefde en

is geene deught Godt aenghenaem.

Sy is het## , waer op Godt ruſt,

#jck wy leſê in't boeck der San

hen. De ziele is met dit Roodt

Sanº. 3 kleerſel bekleedt, als wanneer ſy,

Jo. ghelijck wy hier vooren in't eerſte

gheſangh verclaert# haer

eyghen ſelven, ende uyt alle ghe

ſchape ſaken gaet inden Donckeren

Nacht met ancxt in liefd' ontſteken,

door deſe Verhole Leere der Beſchou

avinghe tot de volmaeckte vereenin

ghe der liefde Godts van haer be

minde ſaligheyt.

Dit is dan de overvormentheydt,

ofte vremt kleedt , met het welck

de ziele ſeght dat-fe bekleedt is, en

de draeght in deſen Nacht des Ghea

loove langhs de Verborghe Leererende

dit zijn die dry coleuren, de welcke

ceneſeer bequame bereydinge zijn,

om de ziele met Godt te vereeni

ghen volghens hare dry Crachten,

te weten , de Memorie, het Ver

ſtandt, ende den Wille : want het

Gheloove ontledicht, ende verduy

ſtert het verſtandt van alle ſyne na

tuerlijcke verſtandeniſſen , ende

maeckt'et aldus bequaem om dat te

vereenighen met de Goddelijcke

Wysheyt. De Hope ontledicht,en

de ſcheyt de Memorie van alle beſit

tinghe der ſchepſelen, ghelijck den

ſRom. 8 H. Paulus ſeght : De Hope die geſien

25. wort, en is geene Hope , ende alſoo

treckt ſy de# af van al het

hene, het welck men in dit leven

an beſitten , ende ſtelt haer in het

hene ſy verhopt te beſitten. Ende

ierom ſoo is't dat de Hope van

Godt alleen de Memorie oprechte

lijck bereydt om haer met Godt te

vereenighen, naer de mate vande

ontledinghe, de welcke ſyinde Me

morie veroorſaeckt. De liefde ont

ledicht van# oock de af

fectien » ende ghenegentheden des

des Wille, van al'et ghene dat Godt

niet en is, ende ſy ſtelt die in hem

alleen , ende alſoo is't dat deſe

Deught die cracht oock bereyt, en

de vereenicht haer met Godt door

de Liefde. Ende hierom,gemerckt

dat'etampt, ende eyghendom van

deſe deught is, de ziele af-te-trec

ken, ende te ſcheyden van al het

ghene, dat minder is als Godt; ſoo

is't vervolgens oockeyghen aen die

Deughden, haer met Godt te ver

eenighen. Inder voeghen,dat'et on

moghelijek is , dat-ſe tot de vol

maecktheyt der Goddelijcke veree

ninghe kan gheraken, ten ſy dataſe

oprechtelijck met deſe dry Deugh

den bekleet gaet. Hierom , op dat

# moghen bekomen ,de ziele ſou

het ghene ſy wenſchte, te weten,

deſe minnelijcke, ende lieffelijcke

vereeninghe van haren Beminden,

ſoo is't ſeer noodtſakelijck, ende

oorboorlijck gheweeſt, dat ſe deſe

vremde kleedinghe ſoude aen-ne

men : want het is voor haer een

root gheluck gheweeſt, dat-ſe ſulc

## kleederen verkoren heeft, ende

daer in volſtandich is gheweeſt, tot

dat ſy verkreghen heeft, het welck

ſy met ſoo vierighe begeerten ghe

wenſcht hadde, als was de veree

ninghe der Liefde: ende hierom

ſooſinght ſy datelijck het naervol

ghende Versken,

HET
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HET XXII. CAPITTEL,

Waer in het derde Versken van't tweede Gheſangh verclaers
- wordt. --

* *

O groot gheluck!

Et blijckt nu claerlijck, dat'et

een groot gheluck gheweeſt is

voor de ziele, dat-ſe haer voornemê

volbrocht heeft van ſulckeenenaen

ſlach, ghelijck deſen is, inden welc

ken ſy haer ſelven verloſt vanden

duyvel , vande werelt, ende van

haer eyghen ſinnelijckheyt, ende

dat-ſe die koſtelijcke vryheydt des

Geeſts bekomen hebbende,de welc

ke van een ieder ghewenſcht wort,

van leeghe ſaken tot verheve ghe

gaen is, waer door ſy ten leſten van

aertſch,hemelſch gheworden is, en

de van menſchelijck , Goddelijck 2

hebbende nu hare verkeeringhe in

den hemel, ghelijckerwys het ghe

beurt aende ghene, die indenſtaet

der# zijn , ghelijck

wy nu ſullen ſegghen; al-hoe-wel

nochtans wat corter, door dien dat

nu eenichſints uyt-gheleyt is, het

ghene van meerder ghewicht was,

ende oock om dattick my daer toe

beſonderlijck begeven hebbe , te

weten, dat ick deſen Nacht voor

vele zielen uytalegghen ſoude, de

welcke den ſelvébewandelden,ende

nochtans dien niet en verſtonden ,

ghelijck inde voor-reden gheſ Syt is;

voordersom dat ick te kennen ghe

even hebbe, alehoe-wel veel min

er als'etinder waerheydt is, hoe

groot, ende veel dat de goederen

zijn, die deſen Nacht aende ziele

met hem is mede-brenghende,ende

hoe groot gheluck dat'et is voorden

ghenen, die daer gaet, op dat, ſoo

wanneer hemiemandtſoude komen

te verſchricken door ſoo veel pynen,

ende ſwaricheden, hy ſy ſelven oock

ſoude moghenmoedt gheven, ende

verſtercken met de waerachtighe
Hope van ſoo veel verheve Godde

lijcke goederen, die men daer in

verkryght. Bovendien ſoo was het

aende ziele oock een groot gheluck,

om het ghene ſy in't naervolghende

Versken te kennen geeft.

ccc 2 HET
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HET XXIII. CAPITTE L.

Waer in het vierde Versken verclaert wort: van ghelijcken oeck

de wonderlijcke Verholentheyt inde welcke de ziele in deſen

Nacht ghoſtelt wort ;ende hoe dat den duyvel, al hoe-welda:

hy tot andere ſeer verheve Verholentheden den toeganck

heeft, nochtans dien tot deſe geenſints en heeft

-

N't verborghen, dat is ſoo veel te
ſegghen als in't# , oft

#e alſoo als de ziele

hier ſeght, dat-ſe in't Doncker, ende

wel bedeckt is uyt-ghegaen, dat is,

om hier door volmaecktelijcker te

kennë te geven de grooteſekerheyt,

ende gheruſticheyt, die ſy verclaert

heeft in't eerſte Versken van dit

Gheſangh, de welcke ſy bekomen

heeft door den middel van deſeDuy

ſtere Beſchouwinge inden wegh der

vereeninghe vande liefde Godts.

, Als de ziele danſeght, In't Dong

ker, ende wel Bedeckt, dat is al 'tſel

ven, al oft ſy gheſey: hadde, dat

aenghefien ſy in'tDoncker wandelde,

op de maniere# wy gheſeydt

hebben, ſy bedeckt, ende verbor

ghen ghegaen heeft voor den duy

vel , ende voor alle ſyne liſten, en

laghen. De oorſake,waerom dat de

ziele inde duyſterheyt van deſe Be

ſchouwinghebedeckt, ende vry ge

weeſt is van alle de liſté des duyvels,

is, om dieſwille dat de in-gheſtorte

Beſchouwinghe, die ſy hier beſit,

haer in-geſtort wort op eene lyden

de, ende verhole maniere , ſonder

geuich toe-doen, ofte mede-werc
e

Bedeckt, in't doncker.

kinghe ſbo van de inwendighe ſinnë,

als oock vande ghenegentheden des

ſinnelijcx deel. Waer uyt ſoo volght

dat ſe niet alleenlijck verborghen,

ende vry en gaet vande beletſelen,

die deſe crachten konnen by-bren

ghen door hare nature , ende hare

ſwackheyt, maer oock vanden duy

velſelver,die geenfints en kan door

gronden, ende achtervolghen van

al het gheneinde ziele is , ende om

aet, ten ſy door den middel vard

e crachten des ſinnelijckx deel,

Overſulcx, hoe de mede-deelinghe

geeſtelijcker , inwendigher , ende

vande ſinnen meerder vervremt ſal

zijn, hoe den duvvel die oock min

der ſal konnen achtervolghen , ende

kennen. Hierom ſoo is't eene ſake

van een ſeer groot ghewicht, ende

ſeer dienſtich tot de ruſte der ziele,

dat haren inwendighen handel met

Godt ſoodanich zy , dat de ſinnen

van't ſinnelijck deel inde duyſter

heyt blyven,ende daer van berooft,

ende ontledicht zijnde , dien han

del niet en achtervolghen-Ten eer

ſten, op dat de ziele ſoude plaetſe

geven , dat deſe geeſtelijcke mede

deelinghe overvloedigerſoude mo

- - - -- ghen
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ghen weſen, ſonder dat de ſwack

eyt van het ſinnelijck deel de vry

heyt des Geeſts kome te beletten.

Ten tweeden, om dat-ſe gheluſter,

ende verſekerder gaet, door-dien

dat den duyvel het inwendich ſoo

wel niet en kan gronderen. Ende

tot ons voornemen konnen wy,gee

ſtelijcker wyſe gheſproken, deſe

woorden van onſen Salighmaker

verſtaen, als hy ſeght : En laet uwe

ſlincke bandt niet weten, wat uwe

rechte hands doet. Het welck is, al

oft hy gheſeyt hadde : het ghene

datter gheſchiet in't recht deel, het

welck is het opperſte, ende het gee

ſtelijck deel der ziele, dat en magh

het ſlinck deel niet weten, dat is te

ſegghen,dat'et foodanichlijck moet

heſchieden, dat het onderſte deel

er ziele, te weten, het ſinnelijck,

ſulcx niet ghewaer en worde, ende

achter-hale, maer dat moet verbor

ghen blyven tuſſchen den Geeſt, en

de Godt. Ende al-hoe-wel dat het

waer is, dat et dickwils ghebeurt,

dat, ſoo wanneer deſe geeſtelijcke

mede deelinghen ſeer innichlijck,

ende heymelijck inde ziele ghebeu

ren, al-hoe-wel den duyvel niet en

kan weten hoedanich die zijn, ende

op wat maniere die geſchieden, om

de groote ſtilte, die ſommighe van

die veroorſaken inde ſinnen , ende

crachten van het ſinnelijck deel; des

niet teghenſtaende ſoo kan hy hier

uyt bemercken , dat de ziele die

heeft , ende dat-ſe eenich groot

# ontfanght. Ende als-dan, ſiena

e dat hy die inden gront der ziele

niet en kan beletten , ſoo doet hy

al'et ghene hy vermagh om het ſin

nelijck deel te beroeren , eigde te

ontruſten, het welck hy beſtryden

kan, ende ontſtellen, nu met pijn

lijckheden, nu met vervaertheden,

ende vreeſen, op dat hy door deſen

middel het opperſte , ende geeſte

lijck deel der ziele alſoo ſoude mo

ghen verſtooren, ende ontruſten,

ende dat groot goet beletten, het

# ſy als dan beſit, ende geniet.

aer het gheſchiedt dickwils, dat

als wanneer deſe mede-deelinge der

Beſchouwinghe den Geeſt ſuyver

lijck beſtraelt, ende bevanght,ende

hare cracht daer in uyt-werckt ,

ſoo is't dat alle liſten, ende laghen,

die den duyvel ſich voor-wendt om

den Geeſt t'ontruſten, hem geenſints

en baten, Jae integhendeelde ziele Cant. 5

ontfanght als- dan eene nieuwe 7.

Liefde, ende profyt, met eene op

rechte ruſte, ende vrede : want ſoo.

ſaen als ſy de oproeringhe vande te

ghenwoordicheyt des vyants comt

te gevoelen (een wonder ſake voor

waer ! ) ſoo is't dat ſy, ſonder noch

tans te weten hoe dat 'et gheſchiet,

haer ſelven meer innewaerts keert,

ende vertreckt tot inden innichſten.

grondt, bemerckende ende gevoe

lende ſeer wel, dat ſy haer ſelven,

ſtelt in eene verſekerde plaetſe al

waer ſy haer meer verborghen,ende

ontrocken bevindt vanden vyandt 5.

ende alſoo wordt hare vreught,ende

ruſte vermeerdert, vande welcke

den duyvelhaer meynde te beroo

ven. Ende als-danſoo ſiet ſy claer

lijck, dat alle die vreeſe,waer mede

ſy beſtreden wort, alleenlijck maer

uytwendelijck en gheſchiedt, waer

over ſy haer grootelijckx is verbly

dende, om dieſwille dat ſy haer ſel

venſoo ſekerlijck dien gheruſtighen.

vrede,ende ſoeticheyt vandáBemin

den Bruydeghom in't heymelijck

ſier ghenieten, den welcken noch de

wereld, noch den duyvel haerkonné

Ccc3 gevenw
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Cant. 6

even, oft ontnemen: want de zie

eghevoelt aldaer de waerheyt, van

het ghene de Bruydt tot ons voornee

men ſeght in't Beeck der Sanghen:

Siet#ſtercke omringhelen het bed

deken van Salomon, om de macht vree

ſen. De zieleghevoelt dan deſe ruſte
ende ſterckte , al-hoe-wel dat-ſe

haer vleeſch ende beenderen uyt

wendichlijck dickwils ghevoelt ge

pynicht te zijn.

Op andere reyſen, als wanneer

de geeſtelijcke mede-deelinge vloyt

# Sin, als-dan kan den duyvel

den Geeſt lichtelijcker verſtooren,

ende ontruſten, ende door den mid

del vanden ſin met die vervaerlijck

heden beroeren , ende als-dan ſoo

is de pijnlijckheyt, ende quellinghe

ſeer groot die hy inden Geeſt ver

oorſaeckt , jae ondertuſſchen veel

grooter als men wel kan uyt-ſpreké:

want door dien dat'et eenen ſtrydt

is tuſſchen twee Geeſten, de ver

vaerlijckheyt, die den booſen geeſt

veroorſaeckt inden goeden, is on

verdraeghlijck, te weten inde ziele,

als wanneer ſyne verſtooringhe haer

kan ghenaken, het welck de Bruydt

ons oock ſeer wel te kennen geeft

in't boeck der# , alwaer ſy

ſeght dat het ſelve haer ghebeurt is

op dien tydt, als wanneer ſy haer

meynde te vertrecken tot de in

wendighe in-ghekeertheyt om deſe

goederen te moghen ghenieten,ſega

hende : Ick ben nederighedaelt in

1o. dº den hofder noten, op dat ick ſien ſoude
w

Ul I • de appelen der dellinghen, ende dat ick

beſien ſoude, oft den wijngaert gebloeyt

was. Ick en heb't niet gbeweten, myne

giele heeft my verbaeſt ghemaeckt om

de twaghens van Aminadab, die den

duyvel is.

Opandere reyſen ghebeurt deſe

teghen-ſtrydinghe des duyvels, als

wanneer Godt aende ziele eenighe

gratien doet door den middel van

eenen goeden Enghel : want den

duyvel wort die ondertnſſchen ghe

waer, ghemerckt dat Godt gemey

melijck toerlaet, dat den vyandt die

ſoude konnen weten, op dat hy die

ſoude beſtryden ſoo## hy ver

magh, naer de mate vande recht

veerdicheyt, ende alſoo niet te cla

ghen ſoude hebben , dat hem ſijn

recht benomen wort, ſegghende ,

dat men hem geen plaetſe en geeft

om de ziele te bevechten, ghelijck

hy van Job geſeyt heeft; ende alſoo

is't oorboorlijck dat Godt eene ſe

kere ghelijckicheyt laet tuſſchen die

twee ſtryders, te weten, tuſſchen

den goeden , ende quaden Enghel,

ten opſicht vande ziele, op dat al

ſoo de victorie meerder geacht wor

de , ende de ziele meerder vićtori

eus inde quellinghen zijnde, over

vloedigher gheloont ſoude worden.

Maer hier ſtaet te bemercken dat

dit de oorſake is,waerom dat hy on

dertuſſchen aenden duyvelde macht

geeft om de ziele te quellen , ende

te ontruſten, ghelijck het ghebeurt,

dat , als wanneer ſy waerachtighe

Viſioenen heeft door den middel

vande goede Enghelen,hy oock toe

laetaenden quaden Enghel, op dat

hy haer dierghelijcke,maer valſche,

ſoude vertooghen; inder-voeghen,

dat volghens hare waerſchynelijck

heyt, de ziele ſeer lichtelijck ſoude

konnen bedroghen worden, ten zy

dat ſe voorſichtich is, gelijckerwys

veele op deſe maniere verleyt, ende

bedroghen zijn geweeſt. Waer van

wy eene ſchoone figure , ofte af- Exod.

beeltſel hebben in't boeck Exodi,al- 11.12.

waer wy leſen, dat alle de waerach

- tighe
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tighe teeckenen, die Moyſes dede,

waerſchynelijck oock ghedaen wirs

den vande Tooveraers van Pharao.

Want als wanneer hy vorſchen te

voorſchijn brocht , ſy deden van ge

lijcken het ſelven. Als hy het water

Verkeerden in bloet, het ſelven de

den ſy oock. Ende dé duyvel volght

alleenlijck naer deſe ſoorte van

van lichaemelijcke Viſioenen, maer

oock de geeſtelijcke mede-deelin

ghen, die door d'Enghelen geſchie

den, is 't by-aldien nochtans, dat hy

die kan achtervolghen, want ghe

lijck Job ſeght, Al dat hoogh is, dat

ſiet hy. Hy volght dan naer , ende

menghelt ſich onder die geeſtelijcke

mede deelinghen, ghelijck hy kan;

al-hoe-wel dat hy de geeſtelijcke

mede deelinghen, ghemerckt dat ſy

zijn ſonder eenighe ghedaente, ofte

figure (want ſoodanich is de nature

vanden geeſt,dat hy geene en heeft)

geenſints en kan naer-volghen, noch

maken, ghelijck hy de andere kan

verſieren, die ſich vertooghen onder

eene figure, ofte ghedaente. Ende

op dat hy haer, op de maniere, ge

lijck ſy beſoght is , ſoude bevech

zen, ſoo is't# hy ſijnen ſchroome

lijcken geeſt aen haer vertoont, ge

lijck h# , met eenen geeſtelijc

ken ſchrick , ende verbaeſtheydt,

die de ziele ondertuſſchen ſeer moy

elijck is, ende dat op dientydt, als

den goeden Enghel die geeſtelijcke

Beſchouwinghe aende ziele mede

deelt. Maer de ziele kan haer ſel

ven als-dan ſeer lichtelijck ontwer

ren, eer dat den ſchroom , ende ver

vaertheyt vanden booſen geeſt haer

comt te beſtormen , ende haer in

hedruckt te worden, in-keerende

er binnen haer ſelven, daer toe

gheholpenzijnde door de geeſtelijc

ke gratie, die den goeden Enghel

haer als dan is in-gevende.

Ondertuſſchen laet Godt toe, dat

deſen ſchroom , ende verſtooringhe

langher comt te duren, het welck

haer pijnlijcker is, als alle de tor

menten van dit teghenwoordich le

ven; ende dat noch meerder is, de

hedenckeniſſe van deſen vervaer

ijcken ſchroom blyft haer daer naer

ondertuſſchen by , het welck ghe

noeghſaem is, om hare pijnlijck

heyt te vermeerderen. Al het ghe

ne, dat wy gheſeyt hebben, ghe

ſchiet inde ziele ſonder dat ſy van

haren 'tweghen iet kan doen, 't zy

dat 'et is om die vertooninghen, en
de gheyselinghen t'ontfanghen,'tzy

dat'et is om die te verworpen. Maer

hier ſtaet te bemercken, dat als

wanneer Godt toe-laet aenden duy

vel vande ziele te pramen, ende te

quellen met deſe geeſtelijcke ver

verſchricktheyt, ſoo doet hy dat om

hacr te ſuyveren, ende te bereyden

door de Vigilie, ofte vaſten tot ee

nighen geeſtelijcken feeſt-dagh, en

de hemelſche gratie, die hy haer

wilt verleenen : want hy en doodt

noeyt , oft hy maeckt wederom le

vende, noch hy en vernedert, ten

zy om te verheffen, het welck corts

daer naerghemeynelijck ghebeurt :

want naer de mate van deſe duyſtere

ſuyveringhe, die de ziele gheleden

heeft, ſoo gheniet ſy eene ſoete

# eſchouwinge,de welc

e ondertuſſchen ſoo verheven is,

dat men die met geene woorden kan

uyt-legghen.

Het# datter tot noch toe ge

ſeyt gheweeſt is, moet verſtaen

worden van die gratien, de welcke

Godt aende ziele doet door den

dienſt van eenen goeden er:
- - V3G
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Cant, 1

Je

waer in ſy niet al te verſekert en is

(ghelijck geſeyt is) ende ſy en wan

delt oock niet al te bedeckt, ende

in't duyſter,oft den duyvel die comt

daer van al iet te achterhalen, ende

te ontdecken; maer als Godthaer

ſelver comt beſoecken, als-dan is 't

dat het voor-ghemelde Versken

waerachtelijck volbrocht wordt,

door-dien dat ſy gantſch in't donc

ker, ende aenden duyvel bedeckt,

de geeſtelijcke gratien van Godt

ontfanght. De reden hiervan is de

ſe: om dieſwille dat hare Majeſteyt

den opperſten Heere is, ſoo blyft

hy ſubſtancielijck , ofte ſelf-ſtan

delijck inde ziele, alwaer noch den

Enghel, noch den duyvel konnen

#eraken om te verſtaen het ghene

at daer om-gaet, ende ſy en konné

oock de innighe, ende verhole me

de-deelinghen, die daer tuſſchen

Godt, ende de ziele gheſchieden ,

niet onderkennen : want voor ſoo

veel als Godtſelver die aende ziele

mede-deelt, ſoo zijn-ſe gheheel, en

ganſch Goddelijck, ende ſeer hoogh

verheven, ende ſy zijn ghelijck ee

nighe ſubſtanciele, ofte ſelfſtandi

he Aenrakinghen vande Godde

jcke vereeninghe tuſſchen Godt »

ende de ziele, ende in eene van de

ſe Aenrakinghen , ghemerck: dat ſy

is den verhevenſten trap des Ghe

bedts, comt de ziele een veel groo

ter goet t'ontfanghen , als in alle de

andere : want dit zijn Aenrakingen,

de welcke ſy in't boeck der Sanghen

van hem vraeghde, ſegghende: Dat

hy my eenen krijſe geeft met den kuſſe

van fijnen mont. Ende ghemerckt dat

dit eene ſake is, die ſoo innichlijck,

ende verſamelijck met Godt ghe

ſchiet, tot het welck de ziele met

ſooveelancxten wenſcht te ghera

ken, ſoo is't dat ſy meer acht, ende

wenſcht eene Aen-rakinghe alleen

van deſe Godtheyt , als alle andere

gratien, die Godthaer geeft.

Hierom, naer dat Godthaer vee

le gratien ghegeven hadde, die ſy

hem in't boeck der Sanghen ver

haelt hadde, hier mede haer ſelven

geenſints voldaen vindende, vraegh

de van hem oock deſe Aen-rakin

ghen, ſegghende : Wie ſal my u ge

ven, mijnen Broeder , ſuygende myns

Moeders borſten, dat ick u buyten vin

de , ende dat ick u mochte kuſſen [ te

weten, met den mondt mijnder zie

le J ende dat my nu niemande en ver

ſmade : ende dat alſoo niemant ſich

en vermete my aen-te-taſten; hier

door te kennen gevende, dat-ſe wel

ſoude begeeren, dat de mede-deea

linghe, die Godthaerſoude ghelie

ven te doen, doorhem alleen moch

te gheſchieden in 't heymelijck, en

# alle de ſchepſelen, want

ſulcx beteeckenen deſe woorden :

Dat ick u alleen buyten vinde, ſuygen

de de borſten. Het welck als-dan ge

ſchiet , als wanneer nude ziele met

de vryheyt des Geeſts met ſoetica

heyt, ende met eenen inwendighen

vrede deſe goederen gheniet,ſonder

dat het ſinnelijck deel haer kan be

letten, noch den duyvel door de

ſen middel haer kan beſtryden , oft

teghen-ſegghen : want den duyvel

en ſoude haer als-dan niet derven

aen-taſten , ende ontruſten, door

dien hy deſe ſaken niet en kan ach

tervolghen , noch oock ſoo verre

kan gheraken, dat hy deſe Godde

lijcke Aen-rakinghen ſoude konnen

verſtaen, de welcke inde ſubſtantie

der ziele, met de minnelijcke ſub

ſtantie Godtsgheſchieden. Niemant

en kan dit groot goet bekomen, ten

ZIJ
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zy door de innichſte ſuyveringhe,

ontblootentheyt, ende door degee

ſtelijcke verborghentheyt van alle

ſchepſelen, ende dat is sn't Duyfter

te zijn, alwaer de ziele verſterckt,

ende beveſticht wortindevereenin

he met Godt door de liefde, ende

# ſeghtſy, dat-ſe is Bedeckt,

in't Doncker.

Als wanneer het ghebeurt dat de

ſegratieminde ziele in'theymelijck,

ende in't Doncker in-gheſtort wor

den, te weten alleenlijck inden

Geeſt, ſoo bevint de ziele haer ſel

ven ghemeynelijck in eenighe van

die ſoo verre volgens het opperſte

deel vervremt vanhet onderſte (ſon

der te weten nochtans hoe dat 'et

heſchiet) datſy in haer ſelven twee

# kent, de welcke van malcan

derenſoo verſcheyden zijn, dat haer

dunckt, dat het een niet en heeft het

welck met het ander gemeyn is, la

tende haer ſelven voor-ſtaen dat-ſe

ſeer verre van malkanderen af-ge

ſcheyden zijn. Ende het is inder

waerheyt alſoo op eene ſekere ma

niere:want volghens de werckinge,

die de ziele als dan doet, de welcke

gheheel geeſtelijck is, ſy en heeft

# ghemeynſaemheyt met het

nnelijck deel: op die maniere wort

de ziele gheheel geeſtelijck, ende in

deſe verholentheyt vande vereenin

# Beſchouwinghe worden alle

e paſſien, ende geeſtelijckeghene

# uyt-gebluſt in eenen ver

even graet. Ende alſoo ſprekende

van het opperſte deel der ziele, ſoo

voeght-ſe datelijck daer by het leſte

Versken.

HET XXIV. CAP IT TE L.

Waer in ghe-eyndicht wordt de myt-legghinghe van't tweede

Gheſangh.

't Huys in ruſt.

D It is ſoo veel, al oft ſy wilde

ſegghen: als het opperſte deel

mijnder ziele, van ghelijcken oock

het onderſte deel , volghens hare

# entheden, ende crachten, nu

oo wel ghevredicht, ende gheſtilt

waren, ſoo ben ick uyt-gegaen tot

de Goddelijcke vereeninghe der

liefde Godts. Want ghelijck de zie

le op twee-der-ley manieren (ghe

lijck wy gheſeyt hebben) door den

middel van dienſtrydt des Donckeren

Nacht, beſtreden wort, ende ghe

ſuyvert, te weten, naer het ſinne

-

lijck deel , ende naer het geeſtelijek

deel met alle hare ſinnen, crachten,

ende paſſien; alſoo is't dat-ſe oock

op twee-der-ley manieren ruſte,en

de vrede comt t'ontfangen naer de

ſe twee deelen, te weten naer het

ſinnelijck, ende geeſtelijck deel,met

alle hare crachten, ende ghene

gentheden. Ende de reden, waer

om dat '# dit Versken tot twee rey

ſen toe herhaelt , ſoo in dit Ghe

ſangh , als oock in't voorgaende

is ter oorſaken van deſe twee deelen

der ziele, te weten, het geeſte

D dd lijck
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lijck, ende het ſinnelijck deel, de

welcke op dat-ſe tot de vereeninghe

der Goddelijcke liefde ſouden mo

hen gheraken, moeten noodtſa

elijck eerſt voor al herſtelt, wel ge

ſchickr, ende# zijn , no

ende het ſinnelijck , ende het gee

ſtelijck, op de maniere vanden ſtaet

der onnooſelheyt, die in Adam ge

vonden wirt,al-hoe wel dat-ſe noch

niet gheheel ontſlaghen en is, ende

vry vande bevechtinghen des on

'derſte deel. Ende hierom ſoo is't

dat dit Versken, het welck in't eer

ſte Gheſangh verſtaen wirt vande

ruſte van het onderſte, ende ſinne

fijck deel, hier befonderlijck moet

verſtaen worden van het opperſte,

ende geeſtelijck deel, ende dit is de

reden , waerom dat ſy'et tot twee

reyſen toe herhaelt.

De ziele bekomt defe ruſte, ende

vrede van dat geeſtelijckhuys op een

volmaeckte, endeby-blyvende ver

kreghene ghewoonte (voor ſoo veel

als den ſtaet van dit leven toe-laet )

door den middel van die ghelijck

ſubſtantiele Aen-rakinghen vande

Goddelijcke vereeninghe , daer wy

nu van gheſproken hebben, de welc

ke ſy vande Goddelijckheyt in het

Doncker, in't heymelijcke , ende

voor de verſtooringhe des duyvels,

der ſinnen, ende der ghenegenthe

den verborghen, ontfanghen heeft:

alwaer de ziele gheſuyvert, ghevre

dicht, gheſterckt, volſtandich,en

de volherdich is gheworden, om al

ſoo de Goddelijcke vereeninge vol

komentlijck te moghen ontfangen,

de welcke is den Göddelijcké trouw

tuſſchen de ziele, ende den Sone

Godts. Want ſooſaen als deſe twee

wooninghen der ziele, met alle ha

rehuys-ghenooten, dat is te ſeggen,

met alle hare crachten , ende ghe

negenthehen, volkomentlijck#

ghevredicht, ende gheſterckt zijn,

zijnde nu ghelijck in ſlaep, ende in

ſtillicheyt gheſtelt ten opſichte van

alle dinghen, ſoo wel van daer bo

ven, als oock van hier beneden, ſoo

wort deſe Goddelijcke Wysheydt

van ſtonden aen met de ziele veree

nicht door eenen nieuwen minnen

ſtrick vande beſittinghe der Liefde,

ende alſoo wort'et volbrecht het ge

ne ſy ſeght : Als wanneer de gheruſte

ſtillicheyt alle dinghen bevanghen had

de, ende den nacht in ſynen loop den

halven wegh hadde, ſoo is u almach

tich woordt vanden Hemel uyt de ko

mincklijcke ſtoelen ghekomen. Hetſel

ven geeft ons de Bruydt in hare San

# te kennen, ſegghende : Een

uttelken naer dat ick voor-by ghegaen

was (die my des nachts van myne klee

deren berooft, ende ghequatſt hadden)

heb ick ghevonden, dan ghenen, die

myne ziele bemint.

Men kan tot deſe vereeninge niet

komen ſonder eene grcote reynic

heyt, maer men kan deſe ſuyver

heyt niet bekomen, ſonder eene

# ontblootentheyt, ende eene

evende verſtervinghe van alle ghe

ſchape dinghen, het welck beteec

kent wort door de beroovinge van

de kleederen des Bruydts,ende door

het wonden by nachten, welcke

wonden ſy ghekreghen heeft, als ſy

haren Bruydeghom met eene grooa

te begeerte was ſoeckende : want

ſy en konde dat nieuw Bruylofts

## niet ontfanghen, noch aene

trecken, tenzy dat ſe eerſt van haer

oudt kleedt berooft wirde. Hier

om den ghenen die in deſen Nacht

ken,

Sap.18
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ſalſweygheren uyt-te-gaen om ſy

nen Beminden te gaen ſoecken,ende

ſich niet en ſal willé laten berooft te

worden van ſijnen eyghen wille,

noch verſtorven te worden; ende

hem alleenlijck maer in ſijn bedde

ken,ende op ſijn ghemack ſal mey

nen te vinden , ghelijck de Bruydt

dede, dien en ſal hem noyt vinden,

maer wel , ghelijck deſe ziele van

haer ſelven ghetuyght , dat ſy hem

in't duyſter ghevonden heeft, uyt

ende met eene groote ſorghvul

icheyt, ende ancxſte der liefde.

HET xxv. CAPITTEL

Waerin het derde Gheſangh in't cort wordt uyt

gheleyt.

CANCION III.

En la noche dichoſa,

En ſecreto que nayde me veja ,

Niyo mirara coſa,

Sinotra luz y guia,

Sino la que en el coraçonardia,

E ziele vervolghende noch de

ghelijckeniſſe vanden tydelijc

ken nacht in haren geeſtelijcken

Nacht , verkondicht, en de verheft

noch de uytnemende eyghendom

men, die daer in gevonden worden,

ende ſy ſeght dat ſy door dien mid

del ſeer haeſtelijck, en de gheruſte

lijckhaer lanck gewenſte eynde be
komen heeft, van welcké eygen

dommen ſy hier dry voor ſtelt.

Den eerſten ſeght ſy te weſen, dat

God: de ziele in deſengheluckighen

Nacht der Beſchouwingeleydt door

eenen ſoo een ſamen, en de ghehey

men middel der Beſchouwinghe,
ende die ſoo verre verſchilt, ende

Vervºemt is vanden Sin, dat er gee

he ſake en is, die den Sin aengaet »

* -

v
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In't groot gheluck van deſin nacht ,

Sonder dat ickgheſien cojt weſen,

Noch oockſe f: ſien met al mijn cracht,

Eenich dinck van gheſchapen weſen,

'k. En had'#gheleyd'-gemack,

Dan 'tghene dat mijn hert##

noch eenige aen-rakinge der ſchep

ſelen, die haar foodanichlijck kan

verheughen, ſoo dat-ſe haer ſouden

konnen verſtooren, oft wederhon

den inden wegh van de vereeninghe

der Liefde.

Den tweeden eyghendom, den

welcken ſy ſeght te weſen, nemt ſij

men oorſpronck uyt de geeſtelijcke

Duyſterheden van deſen Nacht, in

den welcken alle de Crachten van

het opperſte deel der ziele zijn inde

Duyſterheden. Waer uyt volght dat

de ziele niet met allen ſiende , noch

eenighe ſaken konnende ſien, haer

ſelven nieverans mede en onder

houdt buyten Godt, om alſoo tot

hem te moghen gaen, door dien dat

ſy bevrydt gaet van alle beletſelen

D dd 2 - dom,
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der formen, figuren, ende oock der

natuerlijcke begrypingen, de welc

ke de zieleghemeynelijck komen te

beletten, ende te verachteren, van

haer altyt met Godt te vereenigen.

Den derden ende leſten eyghen

dom is, dat al hoe-wel ſy niet en

ſteunt op eenich beſonder inwen

dich licht des Verſtants, noch oock

op eenich uytwendich gheley,om

daer van eenighe voldoeninghe, of

te vertrooſtinghe te ontfanghen in

deſen verheven" wegh, als zijnde

van alle die onder-ſteunſelë berooft

door deſe donckere Duyſterheyt,

ſoo is't nochtans dat deLiefde, ende

het Geloove, de welcke als dan OIlt

ſteken zijn, aen-porrende het herte

tot den Beminden, de ghene zijn D

die als dan de ziele beweghen, en de

beſtieren, ende haer tot Godt doen

vliegen, doorden wegh der eenic
heyt, ſonder dat ſy'et weet hoe, en

de op wat maniere dat et gheſchiet.

Eynde vanden Donckeren Nacht.

WET SN #
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Des Autheurs.

Ck hebbe eenighe teghenheyt gehadt,

S. van deſe vier Gheſanghen uyt-te-leg

ghen, het welck men my ghevraeght

heeft, om dicſwille dat-ſe bandelen van

ſaken, die ſoo innich, ende geeſtelijck

zijn, dat de woorden ſeer dickwils ontbreken om

die weerdelijckuyt-te-legghen, ende ghelijcket be

hoort te verſtaen te geven : want het ghene dat

geeſtelijck is, dat gaet den ſin te boven, ende't is

ſeer qualijck om doen, vande Verholentheden des

Geeſtste handelen,tenzy met eenen diepeſinnighen

Geeſt. Hierom ghevoelende dat hy ſeer weynich in

my is, hebbe defeuyt-legghinghe tot deſer ure toe

uyt-gheſtelt. Maer nu ghemerckt dat den Heere,

ghelijck my dunckt, my een weynich kenniſſe,ende

eenighe viericheytdes Geeſts ghegeven heeft , ſoo

heb ick voor my ghenomen van deſenaerbeydt met

eenen nieuwen moedt 't onderſtaen, wel wetende

dat ick uyt my ſelven niet met allen kan voorts

brenghen
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brenghen dat ten propooſte is dienende, ende noch

veel minder van ſaken, die ſoo verheven, ende ſub

ſtantieel zijn. Waeromis't dat ick ietſal voorts-ge

brecht hebben, dat profytich ſal weſen, dat en

ſchryve ick myſelven geenſints toe, maer alleene

lijck de fouten, ende ghebreken, die er ſullen ghe

vonden worden. Overſulcx onderwerpe my ſelven

aen een beter oordeel, ende aen't oordeel van onſe

Moeder de H. Kercke, onder wiens beſtieringhe

niemandt dolen en kan. Ende dat ſoo zijnde, ſteu

nende op de H. Scrifture, ſal my verſtouten voorts

te brenghen al het ghene ick ſal weten, alleenelijck

waerſchouwende, dat al het ghene ick ſal gheſeyt

hebben, veel minder is, als het ghene datter ghe

ſchiet in deſeinnighe vereeninghe met Godt.

Ende niemandt en moet ſich verwonderen, dat

Godtſoo verheve “ ende onghewoonelijcke jonſten

doet aende zielen,die hy wilt feeſteren: want is't dat

wy rypelijck bepeyſen, dat hy Godt is, ende dat hy

als Godt, die geeft met eene oneyndelijcke liefde,

ende goetheyt, ten ſal niet buyten reden ſchynen te

weſen, ghemerckt dat hy ſelvergheſeyt heeft , dat

den Vader, den Sone, ende den H. Geeſt ſullen ko

men, ende hunne wooninge nemen by den ghenen

die ſy beminnen, het welck moeſt weſen,hem doen

de leven, ende blyven inden Vader, den Sone,ende
2 E e e 2 ** den
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den H. Geeſt met een Goddelijck leven, ghelijck de

ziele in deſe Gheſanghen te kennen geeft. Ende al

hoe-wel dat wy inde Gheſanghen, die wy hier voren

hebben uyt-gheleyt, gheſproken hebben vanden

alder-volmaeckſtengraet der volmaecktheyt, die

men in dit leven kan bekomen, den welcken is de

overvormentheyt in Godt, nochtans deſe teghen

woordighe Gheſanghen, handelen van eene volko

mendere, ende volmaecktere liefde, inden ſelven

ſtaet der overvormentheyt. Want al-hoe-wel dat

het waer is, dat et den ſelvenſtaet van overvorment

heyt is, het ghene die, ende deſe Gheſanghen be

ſluyten, ende dat men niet voorder enkan gaen,als

deſënſtaetis, voor ſooveel als hy ſulckenis: noch

tans kan men ſich metter tydt, ende door eene ge

durighe oefeninghe perfectioneren ofte vol maken,

ende inde liefde veel meer grondt-veſtighen. Ghe

lijckerwys het gemeynelijckghebeurt met het vier,

het welckſoo# als etin't houdt ghekomen is,ſoo

wordt het houdt daer mede overvormt, ende ver

eenicht ; maer is't dat er vier meerder ontſteken

wort , ende langher ſyne cracht in't houdt uyt

werckt, ende het ſelven door-gaet,ſoo wortet veel

vierigher, ende meer ontſteken, totdat et glinſtert,

ende vlammen uyt-worpt. Ende in deſen alder-vie

richſtengraet ist dat men verſtaen moet dat de ziele

hier
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hier is ſprekende, de welcke nu alreedts overvormt,

ende door het vier der liefde inwendich gheconſu

meert, ofte verteert is : want ſy en is niet alleene

lijck met dit vier der liefde vereenicht, maer het ver

weckt oock in haer eene levende vlamme, het welck

ſy oockghevoelt, ende alſoo ſpreeckt ſy daer van

in deſe Gheſanghen met eene innighe, ende ſeer

teere ſoeticheyt der liefde, blakende in hare vlam

me, overweghende hier eenighe wonderbare uyt

werckinghen, die ſy in haer voorts brenght, de

welcke ick vervolghens ſal# , ghelijck

ick inde voorgaende Gheſanghen ghedaen hebbe.

Ten eerſten ſalick alle de Gheſanghen te ſamen

voor-ſtellen, daer naer ſalick ieder Gheſangh in't

cortuyt-legghen, endeten leſten ſalick ieder vers

ken in't beſonder verclaren. -

gF#g? \
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CAN CI ON Es G HE s AN GH EN,

24e haze el alma en la intima vain Die de ziele is ſinghende, inde in
con Dior. - -- nichſte vereeninghe met Godt. '

I. I.

O Llama de amor viva:

Que tiermamente hieres

De miaſma en el'mas profundocen

Puesya no eres eſquiva, . . . (tro

Acaba ya , ſi quieres, -

Rompe la tela deſte dulce encuen

- it. “
- • A- - ' -

O cauterio ſuavet :

O regalada llaga ! -

O mano blanda ! o toque delicado!

## a vida eterna ſabe,

toda deuda paga

- . . . t

n

! :

Iefde Vlam vol leventheden !

Hoe ſoet wandy 't hert in vrede

Niet als voren in de pijn:
O laet my u minn ghebeuren,

Minnaerlaet dat deckſel ſcheuren,
't Walekmy weirt van u aenſchijn.

ſ -

- - : I I.

Minnen-tuck! vreughd?#!
's Hemels voorſmaeck! o ghenade !

Prys, vergeldingh, die voor doodt ,

My 't ſoet leven comt te baren

Zielghe voert uyt droefbeſwaren

Matando., muerte en vida lo has Overſtroomt in weelden groot.

(trocado.

I II.

O lamparas de fuego !

En cuyos reſplandores

Las profundas cavernas del ſentido,

Que eſtaba eſcuro y ciego,

Con eſtranos primores

Calor,y luz dan Junto a ſu querido.

IV.

Quan manſoy amoroſo

Recuerdas en miſſeno,

Donde ſecretamente ſolo moras :

Y en tu aſpirar ſabroſo

De bien y gloria lleno.

Quan delicadamente,me enamoras!

-; Z f, TD
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V
- --

III.

Helder fackels , in wiens lichten

Sinnen duyſterheden ſwichten,

Door den op-ghekomen dagh,

Al diën glans , en vlam op-draghen

Aenden Schepper, tſijns behaghen

Door 3iels claren weder ſlagh.

IV.

Ach! hoe ſtil, o blyden ſtonde!

Ghy onttraeckt in zielen gronde,

Waer gby heymelijck verblyft :

Oock dien in blaes glori-rijcken

Uwes aeſſem honighlijcken

My in hoogher minne dryft.

UYT
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S## E ziele ghevoelende haer ſelven alreede gheheel

ontſteken inde Goddelijcke vereeninghe ende

- # door de liefde in Godt ghetransformeert , ofte

overvormt, ende ghevoelende de rivieren der

levende wateren vloeyen uyt harenbuyck, de welcke onſen

Salighmaker CHRISTUS } ES U S voorſeyt heeft uyt

foodanighe zielen te vloeyen, foo meynt ſy, dat aengheſien

ſy met eene ſoo groote cracht in Godt overvormt,ende van

haerſelven, ende van alle ſchepſelen ſoo verheventlick is

af-ghetrocken, en de vergiert met ſoo groote rijckdbmmen.

der deughden, ende gaven, ſoormeynt fy (ſeghick ) dat-ſe

ſoo naer by d'eeuwighe faligheydt is, datter niet anders en

ſchynt tuſſchen beyden te zijn, als eenenfeer dunnen, ende

lichten doeck, ende aengheſien dat ſy bemerckt dat deſe

teereende delicate vlamme der liefde, de welcke in haer is

blakende, foo dickwils als ſy haer beſit, ende bevanght,haer

altijdt ghelinck glorieus maeckt met ſoete ſmakelijckheden

der glorie, ſoo dat ſy altydt meynt, als ſy daer van bevan

ghen, ende ghelijck verſlonden wort, dat ſy haer het eeu

wich leven gaet geven, ende dendoeck van dit ſterftelijck

leven af-breeckt, ſooſeght ſy met eene groote begeerte,

tot de vlamme, de welcke is den H. Geeft, dat hy doch in

deſe ſoete ontmoetinghe, den draet van dit ſterfelijck le

venſoude willen af-ſnyden, ende dat hy haer ſoude willen,

geven het ghene, dat hy haer nu ſchynt te willen geven, te

weten,eene volkome, ende volmaeckte glorie, Rnde bier

een ſeght ſy : o Levende Vlamme der Liefde, -
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O Levende Vlamme der

Liefde.

### P dat de ziele d'achtin

'S EK geende 't gevoelé, met
O # # welckſy in deſe vier

##### Gheſanghen is ſpreken

de, ten uytterſten ſou

de uyt drucken, ende verheffen,ſoo

ghebruyckr-ſe overval deſe woor

den O. en H. o B , door de welcke

fy eene groot-achtinghe vol van af

## te kennen geeft, de welcke,

ſoo dickwils, als ſy uyt-gheſproken

worden , veel meerder van 't in

wendich te verſtaen geven, als men

met woorden kan uyt - drucken.

Want dit woordeken (O) is die

nende om de over groote begeerte

uyt-te-drucken, ende om d'on-op

houdelijckeghebeden met krachte

lijcke betooninghe te kennen te ge

ven, ende ſoo is't dat de ziele die tot

deſe twee eynden in deſe Gheſan

ghen is ghebruyckende: want ſy

geeft hare over grootebegeerte hier

in te kennen, ſoeckende aende lief

de wys-te-maken, datſy haer van de

banden van dit teghenwoordich le

ven ſoude ontſlaen. Deſe Vlamine

der Liefde is den Geeſt van haeren

Bruydeghom, die den H. Geeſt is,

denwelckende zielenuin haer ſel

ven is ghevoelende, niet alleenlijck

ghelijck een vier » het welck haer

is verſlindende, ende in eene ſoete

liefde is overvormende; maer oock

helijck een vier, het welckin haer

## Vlammeisuyt-wor

ende,ende deſe Vlamme beſproeyt

# met den dauw der glorie, ende

ververſcht haer met eene verſoetin

ghe van't eeuwich leven. Ende dit

is d'uytwerckinge vanden H. Geeſt

inde ziele, de welcke in ſyne Liefde

overvormt is, te weten, inwendige

wercken voorts te brenghen, de

welcke ſijn branden, ende vlammen,

welcke wercken, ontſtekinghen der

liefde zijn, met de welcke den Wil

le vereenicht zijnde, bemint inden

alder-verhevenſten graet, zijnde

met deſe vlamme eens gheworden

door de liefde. Ende alſoo zijn deſe

wercken van eene overgrogte weer

dicheyt, ende de ziele verdient als

ſoo meer met eenen act, ofte werck

alleen, als met vele andere, de

welcke ſy ſonder deſeovervorment

heyt verweckt hadde. Ende het ver

ſchil datter is tuſſchen de Habitude,

ofte verkregheneghewoonte, ende

de daet ofte werck, dat wort oock

evonden tuſſchén d'overvorment

* heyt der Liefde, ende de Vlamme

der Liefde, ende van ghelijcken

oock, het welck is tuſſchen een ont

ſteken hout, ende ſyne vlamme:

want de vlamme is een effect, ofte

uytwerckinghe desviers, het welck

daer is. Overfulex moghen wy ſeg

ghen van eene ziele, de welcke is

Indenſtaet van d'overvormentheyt

der Liefde, dat hare ghewoonelijc

kegheſtelteniſſeghelijck is aen het

hout, het welck door het vier#

heelontſteken, ende door-brandt is,

ende hare wercken, die voorts ko

men uyt het vier der Liefde, zijn

de Vlamme , de welcke ſoo veel

fortſiger, ende krachtigher is, hoe

het vierder vereeninghe meer ont

ſteken, ende iden willen meer ver

ſlonden is inde Vlamme vanden

H. Geeſt, ghelijckden Enghel, den

welcken was op-ghegaen tot#
inCIC
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inde Vlamme vande Slagh-offerhan

de van Manue. Ende alſoo en kan

de ziele in deſen teghenwoordi

hen ſtaet die wercken niet voorts

renghen,ten zy dat haer den Heya

lighen Geeſt daer toe ſeer beſonder

lijck comt te beweghé: hierom zijn

oock alle hare wercken Goddelijck,

voor ſoo veel als ſy op deſe beſonde

re maniere vanGodt verweckt wor

den. Waer uyt volght oock, dat ſoo

dickwils als deſe Vlamme comt te

vlammen, haer doende beminnen

met ſmaeck, ende met eene Godde

lijcke maticheyt ſy, haerlaet voor

ſtaen, dat haer het eeuwich leven

wort ghegeven, het welck haer ver

heft tot eene Goddelijcke wercke

lijckheydt in Godt. Ende dit is de

maniere van ſpreken, de welcke

Godt is ghebruyckende metdie zies

len, de welcke gheſuyvert zijn, haer

aenjſprekende met d'alder-vierich

ſte woorden, ghelijck David ſeght:

U woordt is ſeer vierich. Ende den

Profeet Jeremias : En zijn myne

woorden niet ghelijck vier ? de welcke

(ghelijck Chriſtus ſelver ſeght door

den H. Joannes ) geeſt en leven zijn:

welckers kracht die zielen alleen

ghevoelen, de welcke ooren heb

ben , om die te hooren, dat is, de

welcke ſuyver zijn, ende minnende.

Want die,de welcke hun ghehemelt

niet gheſondt en hebben, maerſoec

ken andere dinghen te ſmaken, en

vermoghen den geeſt, ende 't leven,

het welck in die woorden beſloten

light, geenſints ſmaken. Ende hiera

om, hoe den Sone Godts verheven

der woorden was voorts-brengende,

hoe ſy aen ſommige menſchen min

der ſmaeckten , om hunne onſuy

verheyt : ghelijckerwijs gheſchiet

is, als wanneer hy die alderſoetſte,

ende alder-minnelijckſte leeringhe

van't Alder-heylighſte SACRAMENT

voor-gheſtelt# : want daer zijna

der als-dan veel achterwaerts ghe

gaen : ende om dieſwille dat aen

ſoodanighe perſoonen , die aen

ſpraken Godts niet en ſmaken, de

welcke Godt in't binnenſte des her

ten is ſprekende, ſoo en moeten ſy

daerom niet peyſen, dat die vanan

dere oock niet gheſmaeckt en wor
den »# etrus die wel ghe

ſmaeckt heeft, als hy tot Chriſtus

ſeyde : Heere, tot wie ſullen wy gaen?

want ghy hebt de woorden des eeuwich

leven. Ende het Samaritaens Vrou

ken, bevanghen zijnde door de ſoe

ticheyt der woorden Chriſti, heeft

haren eemer, ende het water ver

geten.

Ghemerckt dan , dat deſe ziele

ſoo naer by Godt is, ſoo dat-ſe inde

Vlamme der Liefde overvormt is,

waer in den VAD ER, den So NE,

ende den H. GE B ST haer mede-ge

deelt worden, iſlet eene ongheloo

velijcke ſake te ſegghen, dat ſy in

deſe ontſtekinghe vanden H.Geeſt,

een weynich ſmaeckt van't eeuwich

leven, al-hoe-wel niet volmaeckte

lijck, ghemerckt dat denſtaet van

dit teghenwoordich leven ſulcx niet

toe-en-laet? Hierom noemt ſy deſe

Vlamme levende te weſen, niet om

dat-ſe altydt niet levende en is,maer

om dieſwille dat-ſe in haer ſoodani

ghe uyt-werckinghe is voorts bren

ghende , de welcke haer in Godt

geeſtelijcker wyſe doet leven, ende

ſmaken het leven des Heeren , op

de maniere ghelijck David gheſeydt

heeft : Mijn herte, ende mijn vleeſch

hebben hun verheught inden levenden

Godt : niet om dat 'et noodich is te

ſegghen Levenden , want Godtſ die
F ff leeft

3foan, é

67.
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1eeft altydt, maer om te verſtaen te

geven, dat den geeſt, ende denſin,

Godt op eene levende maniere ſma

ken , ende dat is ſich inden levenden

Godt verheughen. Ende alſooghe
voelt deſe ziele Godt ſoo levendich

in deſe vlamme, ende ſmaeckt hem

met ſulck eene ſoeticheyt , dat ſy

ſeght. O Levende Vlamme der Liefde.

II. VERSKEN.

Die ſoo teerelijck door

avondt.

At is te ſegghen, die met uwe

liefde myſco teerlijck zyt ra

kende. Want als wanneer deſe

Vlamme van't Goddelijck leven de

ziele wont met eene teericheyt van

het leven Godts, ſoo wondt ſy haer

ſoo innichlijck,ende dat met ſulcke

teericheyt, dat ſy haer van liefde

doet ſmilten, op dat in haer vol

brocht worde, het ghene wy in't

boeck der Sanghen vande Bruydt le

ſen, de welcke door liefde ſoo teer

gheworden is, dat ſy beſweken, en

de gheſmolten is, ſoo haeſt als den

Bruydeghom ſprack : want ſooda

nich is d'uytwerckinghe des woordt

Godts inde ziele.

Maer hoekan men ſegghen, dat

de zieleghewondt wort, ghemerckt

datter inde ziele niet en is om te

wonden, zijnde nu alreedts geheel

door't vier der liefde verſlonden,

ende verbrandt ? 't Is voorwaer eene

wondere ſake: want ghelijckerwys

het vier noyt ledich en is, maer in

eene ghedurighe roeringhe , wor

pende hare vlammen altydt hier en

daer,alſoo doet oock de liefde, wiens

ampt is te quetſen, om minnelijck

te doen worden, ende om te doen

vervreughen, ende ghelijck ſy nu in

ſoodanige ziele blyft in eene leven

de vlamme , ſoo worpt ſy in haer

[ghelijck met hare ſchichten ] ſeer
teere vlammen van eene teere lief

de , oefenendeſoetelijck ende bly

delijck, ghelijck in het palleys van

hare bruyloft, de conſten ende vin

dinghen der liefde (ghelijck Aſſue

rus met ſyne ſchoone Eſther ) too.

nende aldaer ſyne rijckdommen,en

de de glorie van ſyne grootheyt, op
dat in die ziele ſoude vol brocht

worden , het ghene hy ſelver ſeght

door ſynen Propheet: Ende ick had

de alle daghen welluften, ſpelende in

den om-ganck der aerden , en de myne

welluſticheyt is te zijn met de kinderen

der menſchen. Te weten, die aen hun

gevende : hierom die wonden, de

welcke zijn de ſpelen der Goddelijc

ke wysheyt , fijn ſchietinghen der
vlammen van d'alder teerſte aen

rakinghen, de welcke de ziele alle

ſtonden raken, van weghen het vier

Eſt.2.2
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der liefde, het welck niet ledich en

is, welcke aenrakinghen ſeght ſy te

ghebeuren, ende te quetſen het al

der-diepſte haerderziele.

III. VERSKEN.

Mijnder ziele middels

grondt.

Oor ſoo veel als deſe feeſte van

den H. Geeſt gheviert wort in

de ſubſtantie oft weſen der ziele , al

waer den duyvel, noch de werelt,

noch de ſinnelijckheyt konnen ghe

maken, ſooisſy ſoo veel te ſekerder,

- ſubſtan
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ſubſtancieelder, ende welluſtigher,

hoe ſy innigher is : want hoe ſy in

nigher is, hoe ſy ſuyverder is, ende

hoe ſy ſuyverder is, hoe Godt ſich

overvloedigher, dickwilder, ende

eneralijcker is mede-deelende, en

# alſoo is de vreught, ende de wel

luſte der ziele, ende des geeſts ſoo

veel grooter : want 't is Godt die

alles doet, ſonder dat de ziele van

haren kant iet is mede-werckende,

inden ſin, die wy nu ſullen gaen uyt

legghen. Ende ghemerckt dat de

ziele natuerlijck , ende door hare

vernuftheyt niet en kan doen, ten

zy door den middel, ende door de

hulpe vanden lichamelijcken ſin,

vanden welcken ſy hier ſeer verre,

ende gheheel en gantſch bevrydt is,

ſoo volght hier uyt, dat alle hare be

kommerniſſe niet anders en is, als

alleenlijck van Godt t'ontfanghen,

die alleen inden grondt, ofte center

der ziele haer beroeren, ende in

haer uyt-wercken , ſonder eenighe

behulpſaemheyt der ſinnen : ende

alſoo zijn alle de beweghinghen van

ſoodanigheziele Goddelijck , ende

al-hoe-wel dat ſy van Godt voorts

komen, ſoozijn-ſe oock vande zie

le,om dieſwille dat Godt die in haer

is uyt-werckende, met haer , die

hier toe haren vryen wille,ende con

ſent is gevende.

Endeghemerckt dat ſy ſeght, dat

# ghewondt wort inden alder-diep

en Center haerder ziele, ſoo geeft

ſe te verſtaen , dat ſy noch ander

centers heeft, die ſoo diep niet en

zijn, maer wy moeten nu eens gaen

ſien, hoe dat ſulckx geſchiet. Eerſt

voor al moetmen weten, dat de zie

le, voor ſoo veel als ſy eenen geeſt

is, in haer weſen niet hoogh, ofte

leegh, noch iet en heeft dat meer

ofte min diep is, ghelijckerwys de

grove lichae né hebben : Want aen

gheſien ſy niet en beſtaet in eenighe

deelen, noch in haer eenigh onder

ſcheyt en is, ſoo binnen, als buyten,

ghemerckt dat ſy gheheel op de ſel

ve maniere is , ſoo en heeft ſy geenë

Center die min ofte meer diep is,

noch ſy en kan niet meerder verlicht

worden in d'een deel,als in d'ander,

## ghebeurt in de natuer

ijcke lichaemen , maer ſy wort

ghelijck formelijck, ende op de ſel

we maniere verlicht. Maer daer la

tende de uytneminghe van Center,

ofte van lichaemelijcke diepte, wy

noemen den alder-diepſten Center

der ziele te weſen, het ghene dat'et

uytterſte is, alwaer haer weſen, has

re kracht, ende macht van hare

werckinghe, ende beweginghe kon

nen gheraken, ende niet voorder :

ghelijckerwys het vier , ofte den

ſteen , de welcke natuerlijck trach

ten te gheraken tot hunnen Center,

alwaer komende en hebbé de macht

niet om voorder te gaen, maer bly

ven daer in hunnen Center, gelijck

in haer ruſt-plaetſe, ten waer dat-ſe

miſſchien door eenich ghewelt daer

wirden ghehouden.

Dit ſoo weſende, ſookonnen wy

ſegghé,dat den ſteen,als hy in d'aer

de is, aldaer is gelijck in fijnen Cen

ter want hy is als-dan inde ſphere

van fijne werckelijckheyt, de welc

ke is het element der aerde; maet

hy en is daerom niet in d'alder. diep

ſte, te weten in't middel-punt ofte

inden Center der aerde, om dieſ

wille dat hy de kracht noch heeft,

om tot daer toe te ſincken, is't dat

men de beletſelen wegh neme, die

daer tuſſchen zijn, maer als hy ſoe

diep ſal gheſoncken zijn, noch uyt'

Eff 2 ſy



4't Levende vlamme der Liefde,

ſy ſelven geene kracht meer en ſal

ghehadt hebben, om ſich te verroe

ren, ſoo ſullen wy ſegghen dat hy

neder-waerts ghedaelt is, tot den

alder-diepſté Center, ofte middel

punt. Godt is den Center der ziele,

tot den welcken, naer dat de ziele

volghens haer Weſen, ende volgens

alle de krachten van hare wercke

lijckheyt ſal ghekomen zijn, ſoo ſal

ſy ghekomen zijn tot haren uytter

en ende alder-diepſté Center, het

welck ſal weſen, als ſy Godt uyt alle

hare krachten ſal bemint, verſtaen ,

ende ghenooten hebben; maer als

ſy ſooverre noch niet ghekomen en

is, al hee-wel dat-ſe door de gratie,

ende door de Goddelijcke mede

deelinghe in Godt is, die haren cen

ter is, is't dat-ſe noch kracht ende

macht heeft, om voorder te gaen,

ende noch niet te vreden en is, niet

teghenſtaende dat ſe inden center

is, ſoo en is ſy nochtans niet inden

alder-diepſten center , ghemerckt

dat ſy noch voorder kan gheraken.

De liefde vereenicht de ziele met

Godt, ende hoe ſy eene volmaeck

tere liefde ſal hebben, hoe ſy veel

dieper in Godtſal treden, ende met

hem innigher vereenicht worden;

## dat wy konnen ſeg

en , volghens deſe maniere van

reken, dat naer't ghetal der trap

pen vande liefde Godts, oock meera

der Centers der ziele in Godt zijn,

de welcke zijn die verſcheyde woo

ninghen, die onſen Salighmaker

ſeght te weſë in'thuys ſijns Vaders.

Overſulcx is't dat ſy eenen trap der

liefde bekomen heeft, ſoo is ſy al

reets in Godt, die haren Center is:

want eenen enckelen trap der liefde

is ghenoeghſaem , om in Godt te

blyven door de gratie, maer is't dat

ſy twee graden der liefde bekomen

heeft, ſoo ſalaſe haer ſelven met

Godt in eenen veel dieperen center

gheveſticht hebben; ende is't dat ſy

tot denderden trap der liefde geko

men is, ſoo ſal ſy met Godt oock in

den derden trap ghecentert, ofte ge

grontveſticht zijn, maer is't dat ſy

den alder-verhevenſten graet der

liefde bekomen heeft , de liefde

Godts ſal haer oock konnen wonden

in't ghene, dat wy hier den alder

# center der ziele noemen te

weſen, van welcke liefdeſy oockſal

overvormt , ende verlicht worden

in eenen alder-verhevenſten graet,

volghens haer weſen, kracht, ende

macht, tot dat-ſe gheheel en ganſch

aen Godt ghelijckformich worde.

Ghelijckerwys een Cryſtael,'twelck

claer ende ſuyver is,hoe dat'et meer

der graden lichts is ontfanghende,
hoe dat 'et licht daer in meerder

oock gheveſticht wort , ende alſoo

wort'et claerder, tot dat 'et licht ſoo

overvloedelijck vergadert,ende daer

in geveſticht worde, dat et cryſtael

't licht ſelver ſchynt te weſen,ſonder

het ſelven van't licht te konnen on

derſcheyden, zijnde nu in ſy ſelven

verlicht, voor ſoo veel als het vera

licht kan worden , het welck niet

anders en is, als te ſchynen ghe

lijckformich te weſen aen't licht.

Overſulcx als de ziele ſeght, dat de

Vlamme denalder-diepſten center,

ofte middel-gront comt te quetſen,

dat is te ſegghen, dat ſy haer quetſt,

als ſy haerweſen, hare ſterckte,ende

kracht in't alder-diepſte is rakende,

het welck ſy ſeyt, om te verſtaen te

geven d'overvloedicheyt van hare

lorie, ende welluſten, de welcke

oo veel grooter , ende teerder is »

hoe dat ſe krachtelijcker ende we

ſentlijcker
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ſentlijcker in Godt overvormt, ende

gheveſticht is, het welck veel meer

der is, als het ghene, datteromme

aet inde ghemeyne vereeninghe

# liefde, ter oorſake van het veel

# gewelt, ende inwendighen

andt des viers, het welck,gelijck

wy gheſeyt hebben, hier eene leven

de vlamme is uyt-worpende. Want

deſe ziele,die alreets ſoo ſoete glorie

isghenietende, ende die ziele, de

welcke alleenlijckmaer eene ghe

meyne vereeninghe der liefde is ge

nietende, zijn eenichſints te verge

lijcken met het Goddelijck vier, het

welck Iſaiasſeghtinden Bergh Syon

te weſen, het welck de ſtrydende

Kercke is beteeckende, ende met

den Oven des Heeren, den welcken

was binnen Jeruſalem, het welck

beteeckent een Viſioen des vrede.

De ziele is in deſen ſtaetghelijck in

eenen brandenden oven, ontſteken

inde vereeninge, de welcke ſooveel

vreedtſamigher , glorieuſer , ende

teerder is, hoe de Vlamme van de

ſen oven vierigher, ende meer ont

ſteken is, als een ghemeyn vier.

Hierom de zieleghevoelende , dat

deſe levende Vlamme haer alle goet

op eene levende maniere is mede

deelende ( want die Goddelijcke

liefde brenght alles met haer)ſeght:

O Levende Vlamme der

Liefde,

Die ſoo teerelijck door

3vondt.

Aloft ſy wilde ſegghen : Obran

dende liefde, die my met uwe min

nelijcke beweginghen ſoo teerlijck

glorieus maeckt, in d'alderegrootſte

kracht, ende bequaemheyt mijnder

ziele, te weten, my gevende de

Goddelijcke kenniſſenaer de ghe

heele bequaemheyt van mijn ver

ſtandt, en de my mede deelende de

liefde , volghens de alder-grootſte

wydde van mynen Wille; dat is te

ſegghen, verheffende de bequaem

heyt van mijn verſtandt op eene al

derhooghſte maniere, door uwe

Goddelijcke kenniſſe, in eene alder

verhevenſte viericheyt van mijnen

Wille, ende in eene weſentlijcke.

vereeninghe, ghelijck wy nu hier

voren verclaert hebben. Het welck

voorwaer alſooghebeurt, jae veer

meerder alsmen met woorden ſou

de konnen uyt-drucken , nament

lijckalsdeſeVlamme haerinde ziele

is verheffende : want ghemerckt de

ziele geheel en ganſch geſuyvert is,

de Wysheydt verſlindt-Hein haer ſel

ven door hare Vlamme, ſeer diepe

lijck, ſeer ſubtylijck, ende op eene

alder-verhevenſte maniere, welcke

Wysheydt door hare ſuyverheydt

ſtreckt van d'een eynde tot het an

der: ende in deſe verſlindinghe der

Wysheyt, oefent den H. Geeſt de

# aenvallinghen van ſyne

lamme, ghelijck wy gheſeyt heb

ben , welcke Vlamme ſoo ſoet is,

dat de ziele datolijck daer byis voe

ghende :

IV. VERSKEN.

Aengeſtenghy my nuſóg

hardt niet en zijt.

D At is te ſegghen : aengheſien

ghy nu ſoo niet meer en quelt,

noch en perſt, noch en vermoeyt,

ghelijck gy te voorenwaert doende

Fff 3 Want
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Want deſe Vlamme en was aen de

ziele indenſtaet vande geeſtelijcke

ſuyveringhe, den welcken is, als ſy

in't ſchouwende leven was treden

de, ſoo ſoet ende vreugh.dich niet,

ghelijck ſy nu is in deſen ſtaet der

vereeninge. Hierom ſoo moet men

weten, eer dat dit Goddelijck vier

der liefde door eene ſuyveringe, en

de volkome reynicheyt in't binnen

ſte der ziele ghebrocht , ende met

# vereenicht worde , dat deſe

amme de ziele in-vaert , verſlin

dende, ende vernietigende in haer

alle quade ghewoonten , ende on

volmaecktheden. Dit is de werc

kinghe vanden H. Geeſt, door de

welcke, hy haer bereyt tot de God

delijcke vereeninghe , ende over

vormentheyt in Godt, door de lief

de. Want het ſelve vier der liefde is

oock het ſelve vier , het welckhaer

te vooren heeft aen-getaſt, om haer

te ſuyveren, gelijckerwys oock het

ſelve vier is, het welck?tmergh van

't houdt penitreert,ofte door-brant,

het welck dat houdt te voren bereyt

maeckte,door ſyne vlamme,het ſel

ven uyt-drooghende, ende van ſyne

koude toe-vallingen ontblootende ,

tot dat'et doorſy# hitte bereyt ge

maeckt zijnde , 'tſelve ſoude door

branden , ende in ſy ſelven over

vormen. In welcke oefeninghe de

ziele veel is lydende , ende groote

quellinghen inden geeſt is ghevoe

lende, vande welcke de ſinnen on

dertuſſchen oock deelachtich zijn,

ghemerckt deſe vlamme haer moy

elijck, ende ſwaer is, gelijckerwys

wy breeder gheleert hebben inden

Donckeren Nacht , ende inden Op

# des Berghs Carmeli; ende

hierom en is'et niet noodich hier

van nu voorder te handelen : maer

alleenelijck is't ghenoeghſaem, ni

te weten , dat'et den ſelven Godt

is, die door de vereeninghe, ende

overvormentheydt der liefde inde

ziele wilt komen, die haer te voren

aen treften, ende ſuyverden met

het licht, ende hitte van ſyne Vlam

me : overſulckx de ſelve Vlamme,

die haer nu ſeer ſoet is, ende eene

groote vreught is by-brenghende,

was haer te voren ſeer ſwaer, ende

moyelijck.

Al even-eens al oft de ziele ſey

de : gemerckt ghy my nu niet meer

duyſter en zyt ,ghelijck te vooren ,

maer dat gy zyt dat Goddelijck licht

van mijn verſtandt, waer mede ick

u kan beſchouwen : ende dat ghy

myne kranckheyt niet alleenlijck en

doet ontbreken, maer in teghen

deel dat ghy zyt de ſterckte van my

nen Wille, waer door ick u kan be

minnen, ende ghenieten, zijnde nu

# inde Goddelijcke lief
e verandert, ende dat# nu In 1CL

meer en zyt de beſwaerniſle, noch

de perſſinghe mijnderziele,maer ter

contrarie , hare glorie, hare wel

luſten , ende hare vryheydt : ghe

merckt van my kan geſeyt worden,

het welck in't boeck der Sanghen

heſeyt wort : Welck is deſe die op- Cant.3.

(limt uyt de woeſtyne, vande welluſtic

heden overvloeyende, lenende op haren

Beminden, hier en daer liefde uyt

ſtortende ? Maeckt nu een eynde ſoo't
u belieft. e

V. VERSKEN. .

Maeckt nu een eymde,

ſoo't u belieft.

At is te ſegghen : maeckt nu

dan een eynde van met my

volko
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volkomentlijck een geeſtelijck hou

welijck te vol brenghen, door uge

luck-ſalich aenſchouwen. Want al

hoe-wel dat 'et waerachtich is, dat

de ziele in deſen ſoo verheven ſtaet,

ſoo veel te meer over-ghegeven is,

hoe ſy meerder overvormt is, want

ſy en weet, noch en vraeght geene

ſake door haer eyghen-ſoeckelijck

heyt, maer in alles ſoeckt ſy haren

Beminden (gemerckt de liefde haer

ſelven niet anders en is voor-wen

dende, als alleenlijck het goet,ende

glorie van haren Beminden) om dat

ſy nochtans de Hope heeſt , inde

welcke men altydt eenich ghebreck

comt te ghevoelen,voor ſoo veel als

haer comt t'ontbreken, verſucht ſy

[al-hoe wel ſoetelijck, ende min

nelijck) om de volmaeckte beſittin

he vanden Sone Godts te bekomé.

ierom als hare glorie ſal volbrocht

zijn, ſoo ſal hare begeerlijckheydt

ruſten, de welcke, hoedanichlijck

dat-ſe oock in dit leven met Godt ſal

vereenicht weſen, noyt en ſal ver

-ſaedt weſen, tot dat haer die glorie

ſal verſchynen, namentlijck, heb

bende nu hare ſoeticheyt ende be

#nſelen voor-gheſmaeckt,de welcke

oodanich zijn, dat waer'et ſaken

Godt de kranckheyt der nature niet

en onderſteunden, ende behulpich

ware met ſyne rechte handt (gelijc

kerwys wy leſê dat hy met Moyſes,

zijnde inde ſteen-rotſe , ghedaen

heeft, op dat hy ſyne glorie ſoude

konnen aenſchouwen,ſonder te ſter

ven, met welcke rechte handt de

nature eerder een vermaeck , ende

vernoeghen is ontfanghende,als wel

eenighe ſchade) het ſchynt dat ſy

inaers ieder aen-rakinghe van deſe

-Vlammefoude komie te beſwijcké,

ghemerekt het ſinnelijck deel des

menſche foo veel kracht niet en

heeft, om een ſoo groot, ende ver

heven vier t'onderſtaen. Ende hier

om en is deſe begeerlijckheyt in de

ſenſtaet ſoo moeyelijck niet, om

dieſwille dat de ziele, hier nu alle

pynelijckheden ontgaen, ende ont

komé heeft, in tegendeel ſy vraeght

'et met eene groote ſoeticheyt, ver

noeghen, ende over-gevinge. Hter

om ſeght ſy : Soo't u belieft. Want

haren Wille, ende ghenegentheydt

zijn met Godt ſoodanichlijck ver

eenicht, elck op hare maniere, dat

ſy'et voor glorie houden, dat 'et vol

brocht wordt, het ghene Godt be

lieft , maer de vertooninghen ende

voor-ſmaké der glorie zijn hierſoo

danichlijck, ende de liefde die hier

ſchynt, is ſoo groot, dat 'et eerder

een ghebreck, oft teecken van kley

ne liefde ſoude weſen , dan niet te

vraghen den in ganck in deſe vol

maecktheyt, ende volkominghe der

liefde. Daer-en boven de ziele be

merkke daer , dat ſy in defe verheu

ghelijcke mede-deelinghe vanden

H. Geeſt verweekt, ende op ſeer

wondere manieren , ende met ſoete

affectien ghenoot wort, om deſe

over groote glorie te ghenieten, die

by haer voor ooghen is ſtellende,

ſeggende het ghene hyaende Bruydt

ſeght in't boeck der Sanghen: Staet

op , haeſt u myne vriendinne , myne

duyve, myne ſchoone, ende comt : want

den winter is nu voor-by, den reghen is

twegh ghegaen, ende heeft ſich vertroc

ken. De bloemen zijn gheſien in ons

landt, de bloyende wijngaarden hebben

hunnen reuck ghegeven, den vyghen

boom heeft ſyne vroeghe wyghen voorts

ghebracht. Stact op myne vriendinne,

mijn ſchoone , ende comt myne duyve

inde gaten der ſteen-rotſen, in't hol#

Cant, 2

IO,
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den muer, toont my u aenſicht, laet u

ſtemme luyden in myne ooren : want u

ſtemme is ſoet, ende u##
De zieleghevoelt, dat den H. Geeſt

haer dit altemael is ſegghende in die

ſoete, ende teere Vlamme. Ende

hierom andtwoort ſy hier :

AMaeckt nueen eynde ſoo

't u belieft.

Door welcke woorden , doet ſy

hier twee vraghen, de welcke Chri

ſtus## bevolë heeft te doen door

den H. Mattheus, te weten : Toe

komende zy u Rijck. Dat uwen wille

gheſchiede. Al óft ſy wilde ſegghen:

maeckt nu een eynde van my dit

Rijck te geven, ſoo't u belieft. En

de op dat et alſoo geſchiede: Breecke

afden dract van deſe ſoete ontmoetinge.

VI. VERSKEN.

Breeckt afdendraet van

deſe ſoete ontmoetinge.

en begrypt de vereeninghe der ziele

met het lichaem, de welcke is het

ghevoelijck, ende ſinnelijck leven,

daer den H. Apoſtel van is ſpreken

de : Want wy weten, dat wy » is't dat 2. Cor.

onsaertſch huys van deſer wooninghe 5. 1.

ontbonden wort, een timmeringhe van

Gode hebben, een eeuwich buys, niet

met handen ghemaeckt inden hemel.

Die twee eerſte webben , hebben

noodtſakelijck moeté afgebroken

zijn,op dat men tot deſe beſittinghe

Godts,door devereeninge der liefde

ſoude konnen geraken,door welcke

liefde alle wereltſcheſaken verlooc

hent, de ghenegentheden ende af

fectien verſtorven , ende de werc

kinghen der ziele Goddelijck ghe

worden zijn. Het welck al-te-mael

door d'ontmoetinge van deſe Vlam

meafgebroken is, als ſynoch moy

elijck , ende pynelijck was. Want

inde geeſtelijcke ſuyveringe,breeckt

de ziele die twee webben gantſche

lijck af, ende wort met den Bemin

den vereenicht,ende daer en reſteert

niet anders, om af-te-breken, als de

derde webbe van't ſinnelijck leven,

ende om deſe reden ſeght ſy hier

Webbe , ende niet webben : want

daer en is geen ander meer als deſe,

de welcke deſe Vlamme met ſulcke

ſtrafficheyt, ende rouwicheyt niet

aen-en-taſt, gelijck ſy met d'andere

was doende, maer ſeer ſoetelijck,

ende ghenoechelijck. Ende hierom

is d'affiyvicheyt van ſoodanige zie

len ſeer ſoet, Jae veel ſoeter als alle

welluſten, die ſyin haer voorich!le

ven ghenoten hebben: want ſy ſter

ven met ſeer krachtighe, ende ſeer

ſoete Ontmoetinghen der liefde, ghe

lijck eene Swane , de welcke veel

ſoeter ſinght, als ſy comt te ſterven.

Hieram heeft Davidgheſeyt dat de

Et ghene, te weten, het welck
deſe ſoo groote ſake is belet

rende : want 't is ſeer licht om tot

Godt te komen , als de beletſelen »

ende webben, die ons afſcheyden,

wegh-ghenomen zijn , de welcke

tot dry-der-hande konnen gebrocht

worden , die men moet breken om

Godt volkomentlijck te beſitten.

d'Eeerſte is tydelijck , waer onder

alle de ſchepſelen begrepen worden,

de andere is natuerlijck, waer onder

ſchuylen alle werckelijckheden, en

de ghenegentheden, die puer na

tuerlijck zijn : ende de derde is ſin

melijck, de welcke maer alleenlijck
* *

doodt
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doodt der Rechtveerdigekoſtelijck,

ende weerdich is, om dieſwille dat

in hunne doodt de rivieren der lief

de vande ziele in eenezeegaen van

te beminnen : ende die rivieren zijn

daer ſoo groot, endeſtil, dat-ſeal

reetszeen ſchynen te weſen, ghe

- merckt ſich daer nu by-een voeghen

het beginſel, ende het eynde , het

eerſte, ende het laetſte, om den

rechtveerdighen te vergheſelſchap

pen, die nu gaet om ſijn rijck tebe

ſitteh , ende daer worden lof-ſan

hen van d'uytterſte deraerde ghe

oort, te weten de glorie vanden

rechtveerdighen, ende de ziele ge

voelt haer in deſenſtaet met die glo

rieuſe Ontmoetinghen , als ſy nu is
ende in d'overvloedicheden, om

et Rijck volkomentlijck te beſt

ten. Want ſy bemerckt dat-ſe ſuy

ver, ende rijck is voor ſooveel als

het Gheloove, ende den ſtaet van

dit teghenwoordich leven kan toe

laeten] ende bequaem omſulck een

oet te beſitten. Want Godt laet

aer in deſen ſtaet haer eyghen

ſchoonheytſien, vanghelijcken be

trouwt hy haeroock de## ende

deughden, waer mede hy haer be

gifticht heeft, ghemerckt dat alles

in haer keert in liefde, lof, ende

eere, nu geenen heef meer hebben

de , die het deegh bederft. Ende

## dat de ziele, nu ſiet ,
ter niet anders meer kan ghe

wenſchtworden, dan dat deſedun

ne webbe , ofte draet van dit na

tuerlijck leven afgebroken worde,

waer in ## verwert, ge

vanghen en de belet

ſtus te weſen, deſe wevi

ight,wenſche

de ontbonden te zijn, om#
C (JCS

len ! nu te niet ghedaen zijnde,ende

elck een in't beſonder ſijn lot ont

fanghende, te weten het vleeſch in

d'aerde blyvende, ende deu geeſt

tot Godt, die hem ghegeven heeft,

weder-keerende I want het ſterffe-goann,

lijck vleeſch , ghelijck, Joannes & 64,
ſeght, en baet niet met allen, ter

contrariehetbelet'etgoetdesgeeſts]

ende beklaghende dat ſulck een

ſlechtende verworpen leven , een

ander, dat ſoo verheven is, comt

te verachteren, ende te beletten,

ſoo bidt ſy , dat'et ſoude moghen

af ghebroken worden. Welck leven

ſy oock eene webbe noemt te weſen,

om dry redenen: d'eerſte is, om

het bindtſel, ofte vereeninghe, de

welcke is tuſſchen den' geeft ende

hetvleeſch. d'Andereis, omdat'et.

eene ſcheydinghe ſtelt tuſſche Godt,

ende de ziele. De derde is, datge

lijckerwys eene webbeſoo donckers

noch ſoo dicht niet en is , oft men

kan het licht daer doorſien, op de
ſelve maniere ſchynt dit bindtſe of-,

te vereeninge in deſenſtaet ſoo

tyle ende delicaete webbe te zijn,

[ter oorſaken dat-ſe alreedts ſooda

nichlijck vergeeſtelijckt, verlicht

ende verdunt is] dat de Goddelijck:

heyt daer door niet en laet te ſchy

nen. Endeghemerckt dat de#
eene kracht ofte ſterckte gheyoelt

van d'ander leven, ſoo bemerckt

de ſwackheyt van dit teghenwoor

dich leven, ende de webbe ſchynt.

### teer te##

en 2, Jae 1elyer eene newebbe,

helijck David ſeght#jaar:Pſ, 87

illen bedacht worden als e”J

# Eüde het ſchijnt noch veel min

er te weſen in d'ooghen der ziele,

Geeſts, ende desvleeſch Ide welc- de welcke ſoo hoogh verheven is.

kein hun weſengrootelijckverſchil- Ende ghemerckt dat

-

ſy tot eene,
* Ggg ºf Godde

inne- 19
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Ibid.

Iſa,4o.

17.

-

Goddelijcke maniere van ghevoelen

verheven is, ſooghevoelt ende oor

deeltſy vande ſaken, ghelijck Godt

ſelver, voor wiensaenſchyn Eghe

lijck David# duyſent jaren zijn

gelijck den dagh vangiſteren, die voor

by it. Endenaer't ſegghen van Iſa

ias: Alle volckeren, zijn al oft-ſe niet

en waren. Ende alle ſaken ſchynen

aende ziele op de ſelve maniere,ge

merckt dat alle dinghé aen haer niet

en zijn, ende fy en is in haerooghen

oock niet, want Godt is haren AL.

Maer hier ſtaet te benuercken,

waerom dat ſy vraeght,dat men den

draet ofte webbe eerſoude af-bre

ken, als wel dien afſnyden, oft

yndighen, ghemerckt dat er al

'fſelve'ſchynt te weſen ? Hier van

konnen wy vier redenen by bren

ghen : d'eerſte is, om eygentlijcker

te ſpreken, om diefwille dat et ey

# isaen eene Ontmoetinge te

eken, als wel te ſnyden , ofte te

-eynden. De tweede is, om dief

ville dat de liefde eene vriendinne

is vande hefticheyt, ende van eene

fortſige ende krachtige Aen-rakin

he, het welck meerder in d-af

# , als wel in d'af-ſmydinge,

oftevol-eyndinghe beſtaet. De der

de is, om dieſwille dat hare liefde

ſoo groot is, ſoo wenſcht fy dat et

werck, vanden draet af-te-breken,

ſeer cortzy, op dat ethaeftelijcker

volbrocht worde: want fy is ſoo

veelſterckerende krachtigher, hoe

# corterendegeeſtelijcker is: want
de kracht der liefde is in deſen ſtaet

meerder vereenicht , ende veel

machtigher,ende de volmaecktheyt

derovervormende liefde wordt in

# elijckde forme, oft

et weſeninde materie, de welcke

opeenenooghenblickwort ineghe
-

-

brocht, want tot diër tvdt toe en

was daer noch geen werck van eene

overvormelijcke geſtelteniſſe, maer

alleenlijck de bereydinghen daer

toe, te weten de begeerten, ende

affectien vervolghens hernomen, de

welcke in# perſoonen tot

een volkomen werck der overyor

mentheyt gheraken.

Waer uyt volght, dat eeneziele,

die wel gheſtelt ende bereydt is, in

korten tydt veel meerdere, ende vi

righere wercken kan voort-bren

ghen, als weldeghene doen kan in

eenenſeer langhen tydt, die niet wel

heſtelt en is. Want deſe beſtiertai

hare krachten daer toe, op dat-ſe

haren geeft ſoude bereyden, ende

ondertuſſchen blyft het vier daer

naer, ſonder dat et houdt van alle

kanten door-brandt is. Maer inde

ziele, de welcke welbereyt is,daelt

de liefde alle oogheblickenſfeerſoe

telijck, ende met den eerſten ſlagh

vat de voncke de ginſter, als ſy

droogh is. Inder-voeghen, dat de

ziele met liefde bevanghen,de kort

duricheyt liever is wenſchende, te

weten de af-brekinghe, als wel den

tydt vanaf-te-ſnyden,ofte te wach

ten, tot dat hy voleyndicht is. De

vierde redé waerom dat ſy vraeght,

dat men dendraetſoude afbreken,

isom denloop des levenshaeftelijc

ker te eyndighen: want het ghene

dat## , ende voleyndicht

moet weſen, dat moet met meerdea

reaendachticheyt gheſchieden, en

de om diefwille dat deſe fake beter

bereytis, ſooſchyntet datter meer

deren tydt, ende ryp-ſinnicheydt

verſocht wort; maer d'af-brekinghe,

en vereyſcht noch tydt, noch ryp

ſinnicheyt , oft ietſ dierghelijckx.

Wantfoodanige ziele ſoude wel be

- gceren
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geeren dat men niet en ſoude ver

wachten, dat haer leven natuerlijck

ſoude eyndighen: want de kracht

der liefde, ende de bereydinge, die

ſein haerſelven ſiet, neyghen haer

om met eene over-gevinghete Wen

ſchen, dat haer levenſoudeafghe

broken worden door eenighe 9nt

moetinghe, ende boven-natuerlijcke

cracht der liefde. Want die ziele

weetſeer wel, dat er eyghen aen

Godt is, ſoodanighe zielen voor den

tydt te roepen, op dat hy haer alle

oet ſoude geven, en de trecken uyt

# midden der boosheden, haer

voleyndigende in corten tydt, ende

hun gevende door den middel van

deſe liefde, het ghene ſy, door ee

men langhdurighen tydt ſoude kon

nen bekomen hebben,gelijckerwys

denWyſe-man met deſewoordé ons

te kennen geeft, ſegghende,: Den

ghenen die Godt behaeght, is bemint

gheworden, ende levende onder deJon

daren, is over-gbevoert , hy is wegh

ghenomen, op dat de quaetheye Jijn

verſtande niet en ſoude veranderen, oft

dat degheveynſtheyt ſyne 3iele niet en

ſoude bedrieghen: in corten tydt vol

eynde,## tydts vervult : want

ſyne ziele was Godt behaghelijek daer

om heeft hy hem haeſtelijckgheleyt uyt

het midden der ongherechtigheden.

Hierom is't eene ſake van leer groot

ghewicht, de liefde grootelijckx te

oefenen, opdat de zielehaerſelven

daer door volmakende, haer hier en

daer niet te veel onderhoude,ſonder

hem te ſien aenſichtaen aenſicht,

te is ghevoelende, dat haer leven

een eynde ſoude moghen nemen,

maer om dieſwille dat den gheſteldë

# noch niet acn-ghekomen en is,

oo en is hare begeerte geenſints

voldaen : hierom op dat Godthaer

ſoude vol-eyndighen, ende haer uyt

het vleeſch meerder ſoude verhef

fen , ſoo beſpringht hy haer met

Goddelijcke , ende glorieuſe aen

vallinghen gelijck met eenige Ont

moetinghen: want deſe aenevallin

ghen fijn voorwaer ſekere Ontmoe

tinghen, met dewelcke hy de ſub

ſtantie der ziele altyt door-dringht,

ende door-gaet, haerghelijckGod

delijck makende,waer door het we

ſen Godts de ziele verſlint, om dieſ

wille dat hy haer doorſyne Ontmoe

tinghe, op eene levende maniere

doorden #. Geeſt door-gaen heeft,

wiens mede-deelinghen ſeer crach

tich zijn, ende gheweldich, na

mentlijck als ſy ontſteken zijn, ghe

lijckerwysdeſe mede-deelinghe is.

Endeghemerckt dat de ziele Godt

in deſe Ontmoetinghe, op eene leven

de maniereis ſmakende, ſoonoemt

ſe hem ſoet te weten, niet dat vele

andere Aen-rakinghen, endo Ont

moetinghen,lde welcke ſyin deſen

ſtaetisghenietende, oock niet ſoet

ende ſmakelijck en zijn; maer om

d'uytnementheyt, die deſe ontmoe

tinghe heeft, boven alle d'andere,

maerGodt ghebruycktdeſe Ontmoe

tinghe, op dat hy de ziele volmaeck

telijckſoude ontbinden, ende glo

grieus maken. Hierom ſchept ſy

Maerlaet ons nu eens ſien, waer- moedt, ende ſeght met een ſeker

om dat de ziele deſe inwendighe

overvallinghen vanden H. Geeſt

noemt eene Ontmoetinghe te weſen ?

De reden hiervan is deſe: wantal

hoe-welde ziele een groote begeer

ev -

ende vaſt betrouwen.

Breckt afden draet, van

deſe ſoete ontmoetinghe.

Gggz Over
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Overſülcx dan , den ſin van dit

gheheel Gheſangh is deſen :al oft ſy

ſeyde : o Vlamme vanden H.Geeſt !

die ſoo innichlijck ende teerelijck

door-gaet de ſubſtantiesoft'et weſen

mijnder ziele, ende daer in met u

we viericheden een brandt-teecken

zyt druckende, ghemerckt dat ghy

nu ſoo ſoetende ſoo minnelijck zyt,

dat ghy u toont begeerich te zijn ,

van my uſelven te geven in het vol

komen eeuwich leven, is't dat mya

ne begeerten van te vooren tot uwe

ooren niet en gheraeckten, als ick

met ancxſten , ende pynlijckheden

der liefde, waer in de ſwackheydt

van mijnen ſin, ende van mijnen

geeſt aerbeyden, om de groote ſlap

picheyt, ende onſuyverheyt, ende

weynighe cracht der liefde, die ick

doen hadde; als ick in dien ſtaet

(ſegh ick)gheſtelt zijnde, u ſonder

op houden was biddende , dat ghy

my vanden bandt van dit ſterfelijck

leven ſoudt ontbinden ( want met

eene vierighe begeerte was myne

ziele begeerich tot u, als de on

verduldighe liefde my ſoo ghelijck

formich niet en liet zijn aen die ma

niere van leven, de welcke ghy wil

de dat ick ſoude leven , ende dat de

voorighe driften der liefde niet ge

noeghſaem en waré by U, om ſulcx

te bekomen, om dieſwille dat-ſe van

foodanige ſubſtantie niet en waren ]

maer nu, als ick door de liefde ver

ſterckt ben, dat niet alleenlijck my:

nen geeſt, ende mijnen ſin in U niet

en ontbreken , maer in teghendeel

dat mijn herte, ende mijn vleeſch,

de welcke ghy verſterckt hebt, hun

verheughen inden levenden Godt,

met eene groote gelijckformicheyt,

ende toeſtemminghe der deelen, al

waerick oock de vraghen doen, die

# wilt dat ick doen ſoude , ende

at u niet aenghenaem en is , dat ick

het ſelven oock niet en ſoude wil

len, ende ſoo my dunckt, het ſelve

niet en ſoude konnen willen, waer

in ick de minſte ghepeyſen niet en

hebbe , van daer toe eenighe neere

ſticheyt te doen : ende ghemerckt

dat nu myne ghebeden in uwe te

ghenwoordicheyt crachtigher,ende

aende reden gelijckformigher zijn,

om dieſwille dat ſy, van Ëj VOOrtS

komen,ende dat ghy die verſoeckt;

ende daer-en-boven om dat ick deſe

myne vraghen met ſoeticheyt, ende

blyſchap inden. Heylighen Geeſt aen

Uben op-draghende, mijn oordeel

nu voorts-komende van u aenſchyn,

dat is, als ghy nu de ghebeden groot

acht, ende verhoort : breeckt-af

den teeren, en de dunnen draet van

dit leven, op dat ick U van nu af

magh beminnen, met eene volheyt

ende verſaetheyt, het welckmyne

ziele is wenſchende ſonder eenighe

palen oft eynde. * * *

TWEE
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TWEEDE GHESANGH
O cauterio ſuave ! o ſoet minne-teecken! -

O regalada llaga ! O teere ſponde !

O mano blanda ! o toque delicado ! O vriendelijcke hant ! o teere aenrakin

Que a vida eterna ſabe, Die het eeuwich levenſmaeckt, Lghe!

Y toda deuda paga En alle ſchult betaelt

Matando , muerte en vida lo has Doodende, hebdy de doodt in leven ver

trocado, r andert.

Verclaringhe.

gay N dit teghenwoordich Gheſangh , geeft deziele te verſtaen

G#$% dat 'et de dry Perſoonen van de H. Dryvuldicheyt, den Va

Rider, den Sone, ende den H. Geeſt, zijn, die in haer dat

- I Goddelijck werck der Vereeninghe uyt-wercken : over

EOS ſulcx de Handt, de Wonde, ende d'Aenrakinghe, zijn in ſub

"SºZE ſtantie de ſelveſake, maer die naemen worden hun ghege

ven, om dieſwille dat-ſeghelijckformich zijn aen d'uytwerckinghen, de

welcke elck een in't beſonder ghelijckmatichlijck is voorts-brenghende.

Het Brant-teecken, ofte de Wonde is den H. Geeſt : de Handt is Godt den'

Vader: ende de Aenrakinghe is Godt den Sone, ende alſoo verheft de ziele

den VA DE R , den S o N E, ende den H. GE E ST: recommanderende

dry groote goederé, ende gaven,die de H. Dryvuldicheyt in haer is werc

kende, hebbende nu hare doodt in leven verandert, die in haer ſelven

overvormende. d'Eerſte gave is eene Teere Wonde, de welcke ſy aenden

H. G BE ST toe-ſchryft, ende daerom noemt ſy die een Brandt-teecken te

weſen. De tweede is eenen ſmaeck van't eeuwich leven , welcke gave ſy

aenden So NE toe-eyghent, ende hierom noemt ſy die een e Teere Aen

rakinghe te weſen. De derde is eene gave, met de welcke de zieleten uyt

terſten voldaen is, ende die wort den VADE R toe gheſchreven , ende

hierom noemt ſy die eene Soete Handt te weſen. Ende al-hoewel dat ſy'

hier de dry Goddelijcke Perſoonen is noemende, om de eyghendommen,

der uytwerckinghen, des niet teghenſtaende ſpreeckt ſy alleenelijck met

een Weſen, ſegghende : Ghy hebt de doodt in leven verandert. Want de dry

Perſoonen wercken altemael in een , ende ſy ſchryft alles toe aen een ,,

ende alaen alles, -

Ggg 2 EER
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EERSTE VERSKEN.

O ſoet minneeteecken.

Oyſesſeght in't boeck Deus

M teronomii dat Godt een ver

Hindende vier is, te weten een vier

der liefde,den welckenghelijck hy

van een oneyndelijcke cracht is, ſoo

kan hy boven alle achtinghe verſlin

den, ende verbrandende met groo

te cracht, in ſich overvormen het

ghene hy ſalaen-gheraeckt hebben.

Maer hy verbrandt een ieder vol

ghens dat hy hem bereytvindt,ſom

inighe meer, ſommighe min, ende

daer-en-boven oock ſoo veel als't

hem belieft, ende hoe , ende als't

hem belieft : ende ghelijckhy een

oneyndelijck vier der liefde is , als

hyde ziele door d'aensrakinghe een

weynich meer wilt perſſen, ſoo is

den brandt ſoo over-groot, dat de

ziele haer laet voor-ſtaen, dat ſy

brandt boven alle de vierighedé des

werelts, Ende hierom noemtſy de

ſe Aenrakinghe een Brandt-teecken te

weſen, om dieſwille dat'et vier al

daer veel crachtigher, ende dieper

ghegrondtveſticht is, ende veroor

ſaeckt een veel grooter effect, ofte

uytwerckinghe van hitte - als alle

andere gloeyendedinghen. Endeſoo

wanneer dat Goddelijck vierde zie

lein haer ſelven ſal overvormt heb

ben , foo en ſal-ſe niet alleenlijck

eene wonde ghevoelen, maer ſal

gheheelen ganſch een wonde ghe

worden zijn door dat alder-crach

tichſte vier. 'tIs voorwaer eene

wondere ſake dat ditGoddelijck vier

zijnde ſoo crachtich ende verſlin

dende, dat et veel lichtelijckerduy

ſent werelts ſoude konnen verſlin

- -
eea

den,als't natuerlijck vier een ſtroyt

jen , ende nochtans de zielen niet

en verſlindt, ende te niet en doet ,

daer'etin brandt; maer datet naer

de mate van hare krachten, ende

viericheyt haer verheught, ende

Goddelijck maekt,in haer ſoetelijck

brandende volghens de krachtens

die hyaen haer ghegeven heeft. Ge

lijck wy leſen inde wercké der Apo

ſtelen aen hun ghebeurt te zijn, al

waerdat vier meteenegrootecracht

neder-ghevallen zijnde, verbranden

de Diſcipelen, de welcke [ghelijck

den H. Gregorius ſeght] Jeer ſoete

lijck inwendich hebbenghebrandt: 't is

oock het ſelven, het welck de Hey

lighe Kercke is ſinghende: Dat God

delijck vier is vanden Hemelneder-ge

daele, niet verbrandende, maer ver

lichtende, niet verſlindende, maer

ſchynende. Endeghemerckt dat het

eynde van deſe mededeelinghen is

de zielen te verheffen, ende grootte

maken, ſoo is't dat deſe wonde in

plaetſe van haer te perſſen , haer

comt te verbreyden, in plaetſe van

haer te pynighen, haer comt te ver

heughen, te verlichten, ende rijck

te maken , ende hierom noemt ſy

die ſoette weſen. Ende alſoo de ge

luckigheziele, die dat grootaghe

luck# heeft van dat Brandts

teecken te ghenieten, weet alle din

ghen, ſmaeckt alle dinghen, doet

al dat haer belieft, ende heeft ghe

mluck en voorſpoedt, ende niemandt

heeft voor haer voordeel, noch en

raeckthaer: want ſy is die zielevan

de welcke den Apoſtel isſprekende:

Eengeeſtelijckmenſch oordeelt alle din

ghen, ende hy en wordt van niemandt

ghegordeelt. Ende hy onderſoeckt alle

dinghen, oock de diepten Godts. Ozie

len ! ſeer groot is uwe glorie, die

weerdich

A3.2.2，

I - Cor.

2. 15.
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2, IO,
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weerdich ghevonden zyt om tot dat

hoogh verheven vier te gheraken !

het welck een oneyndelijcke cracht

hebbende om u-lieden te verſlinden,

ende te vernietighen , u nochtans

niet verſlindende, oneyndelijck vol

maeckt inde glorie. Nochten is niet

te verwonderen. dat Godt ſommi

ghe zielen tot ſoo verheven graet is

verheffende, ghemerckt dat hy'tal

heen is, die# ſaken won

derlijcke wercken is voorts-bren

ghende. Ghemerckt dan dit Brandt

reecken ſoo ſoet is, ghelijck wy hier

verclaert hebben, wat ſullen wy

konnen peyſen met hoe veel wellu

ſten dat de ziele ſal overgoten zijn,

die van dit crachtich vier ſal ghes

raeckt zijn? Overſulcx de ziele wil

lende deſe ſake uyt-drucken , ver

ſwyght ſe, ende blyvende met ach

tinghe ende verwonderinghe,ſeght:

O eeere Wonde.

II. VERSKEN.

O teere Wonde.

D En ghenen, die deſe Wonde

maeckt,is oock den ſelven die

ſegheneeſt,ende als hy die maeckt ,

dan geeft hy oock de gheneſinghe,

het welck eenichſints ghelijck is aen

het yſer, dat door't natuerlijek vier

gloeyende is, het welck op eene

wonde gheleyt zijnde , maeckt die

veel grooter , ende maeckt dat'et

ghene , het welck te voren eene

wonde was, veroorſaeckt door het

yſer, ofte door eenighe andere mid

delen, nu eene wonde van het vier

blyft, ende waert faken dat'etſelve

yſer dickwilder op de wonde geleyt

wirt,ſoo ſoud'et eene grootere won

dedes viers worden, tot dat et ſub

ject, ofte# te niet ſou

de gedaen worden. Op de ſelve ma

niere doet oock dat Goddelijck

Brandt-teecken der liefde, het welck

de Wonde der liefde gheneeſt, de

welcke ſy inde ziele gemaeckt heeft:

ende elcke reyſe, als het op de ſelve

wonde wederom gheleyt wort, ſoo

maeckt-ſe de Wonde veel grooters

Want de medecyne der liefde, is de

wonde wederom te vernieuwen, tot

dat de ziele gantſchelijck in eene

wonde der liefde verkeert wordt ?

ende alſoo in eene Wonde der liefde

gheworden zijnde, ſoo is ſy geheel

heſont , in liefde overvormt, ende

in liefde ghewondt: want in dit ge

val, den ghenen die taldermeeſt ge

wondt is, dien is d'aldermeeſt ghe

ſont, ende den ghenen die gheheel

en ganſch doorwondt is,dien is oock

gheheel en gantſch gheſondt. Ende:

al-hoe-wel# deſe ziele, nu alreets

gheheel doorwondt, ende gheheel

gheſont is, daerom en laet'et Brant

teecken fijn ampt niet te doen, het

welck is met liefde te quetſen, maer

het gene dat'etals-dan doet,is,dat'et

de gheneſe Wonde verſoet, ende ver

heught, op de maniere ghelijck wy

gheſeyt hebben. Ende hierom ſeght

ſy : O teere wonde ! de welcke ſoo

veel ſoeter , ende welluſtigher is,

hoe dat-ſe van een verhevender vier

der liefde ghemaeckt is. Ende al

hoe-wel den H. Geeſt die Wonde ge

maeckt heeft, om de ziele te ver

heughen , ende dat ſijnen wenſch

ſeer groot is, om haer te vernoeghé,

ſoo moet de Wonde noodtſakelijck

oock groot zijn, op dat de ziele,die

ſe ontfanght, gefeeſteert zy. Oge

luckighe Wonde ! die door ſulcke

handt ghemaeckt wordt, die niet en

weet, tenzy te gheneſen ! Owen

--- - - - ſche
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ſchelijcke, 6 gheluck.ſalige Wonde,

gemerckt ghy om geen ander reden

hemaeckt en zyt, dan om de wel

uſten, ende vernoeginghen derzie

le! De Wonde is ſeer groot , want

den ghenen die-ſeghemaeckt heeft,

is groot ende oneyndelijck : groot

zijn oockſijne welluſten, want het

vier der liefde oneyndelijck is. O

teere Wonde dan, de welcke ſoo veel

verhevender, ende verheughelijc

ker is, hoe het Brandt-teecken der

liefde innigher raeckt den Center,

oft'et middelapunt der ziele,verſlina

dende al het ghene dat daer verſlon

den konde weſen, om te verheughé

al het ghene dat daer verheught kan

worden. Dit Brandteteecken, ende

deſe Wonder, is naer mijn oordeel

denalderhooghſten trap die men in

deſenſtaet kan bekomé. Maer daer

zijn noch veel andere manieren, die

tot deſe maniere niet en gheraken,

noch en zijn aen deſe nietghelijck :

want dit Brandt-teecken comt voorts

van eene Aenrakinge der Godtheyt

inde ziele, ſonder eenighe natuer

lijcke, formele , ofte verbeelde

lijckeforme.

Maer daer gebeurt ondertuſſchen

noch een ander ſeer verheven ma

niere, op de welcke de ziele kan ge

brandt-teeckent worden, het welck

op deſenaervolghende maniereghe

ſchiet. Hetghebeurt dan dat dezie

le, zijnde ontſteken met deſe liefde

( al-hoe-wel dat-ſe ſooſeert niet

doorwondtenis, ghelijck wy hier

# hebben, nietteghenſtaende

atºetſeer oorboorlijckwaer, dat 'et.

alſooghebeurde, om het ghene dat

ick nu willeſegghen) hetghebeurt

dan, ſeghick, dat dezielecomt te

ghevoelen, dat ie van eenen Sera

fhien aen-ghetroffen wort,hebben
-

de eenen ſchicht ghewapent met ee

nealder vierichſte liefde,met wiens

gloeyende kole, hy haer comt te

door-ſteken, ofte wel om beter te

ſegghen, met wiens Vlamme hy

haer op eene ſeer verheve maniere

een brandt-teeckencomt geven, en

de als dan in deſe vierighe in-druc

kinghe, de ziele doorwondt zijnde,

bert de Vlamme met ghewelt uyt,

ende klimt haeſtelijck met eene ge

weldighe cracht om hoogh, op de

maniereghelijck'et gheſchiet in ee

nengloeyenden oven, die ſeer ont

ſteken is, als men het houdt roert,

ofte omme-keert, de vlamme ont

ſteeckt meerder, ende het vier

groeyt, endegheraeckt veel ſtercker

in brandt : endeals-dan gevoelt de

ziele die Wonde met eene vreught,

die alle groot-achtinghe te boven

aet. Want behalven dat-ſegheheel

eroert is op dientydt als men haer

omme-keert, ende naer de crachti

gheroeringhe van haer vier (waer

in eenen over-grooten brandt, ende

ſmiltinghe der liefde is)ſoo wort de

Wonde volmaeckt,endehet kruydt,

waer mede hetyſer vanden ſchicht

crachtelijck was verkoelt, wortſeer

machtich : waeruyt volght dat de

ziele in het alderdiepſté haersgeeſts

doorſteken zijnde, eene alder-ſuy

verſte , ende alder-volmaeckſte

vreught, die on-uyt-ſprekelijck is,
comtte gevoelé. De ziele comt daer

te gevoelen, ghelijck een moſtaert

ſaerjen, ſeer kleyn, ſeer levendich,

ende ſeer brandich in'tinnichſte van

het herte desgeeſts L het welck den

doel, ofteteeckenis vande Wonde,

waerin de ſubſtantie,ende de cracht

van'tkruydt ghevonden wort]ende

van daerghevoelt ſy, dat'etſich be

gint te verſpreyden, ende, ſeer ſoe

telijck
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telijck te vloyen door alle de geeſte

lijcke aederen der ziele , volghens

de kracht ende macht vandenbrant:

ende ſyghevoelt defe liefde ſooda

nichlijck groeyen, toe-nemen,ende

ſich vol-maken, dat'et ſchynt dat

ter in haer zëen van vier zijn, die

daer alles met liefde vervullen.

Maer van't ghene dat de ziele hier is

ghenietende , en reſteert er niet an

ders te ſegghen, ten zy dat de ziele

als-dan## , hoe wel dat'et

Rijck der hemelen in 't H. Evange

lie vergheleken wort met het mo

ſtaert-ſaet , het welck door ſyne

roote hitte, al-hoezwel dat'et ſoo

# is, op-waſt, ende wort eenen

grooten boom : want de ziele be

merckt hier , dat ſy gheworden is

ghelijck een over-groot vier der lief

de. Daer zijn luttel zielen die hier

toe gheraken, maer daer zijnder ee

nighe die ſoo verre gheraeckt zijn,

namentlijck de zielen van die per

ſoonen, welckers deught ende geeſt

moeſt uyt-gheſtort worden inde kin

deren die naer hun ſouden volghen,

Godt gevende rijckdommen vro

micheyt, ende ſterckte aen't hooft,

volghens dat hunne nakomelinghen

moeſten zijn d'eerſte vruchten des

geeſts.

Maerlaet ons nu weker keeren

tot het werck, het welck den Sera

phien was doende, het welck voor

waer niet anders en is als te quetſen,

ende te wonden. Hierom is't dat'et

ondertuſſchen geſchiet, dat er eeni

he uyt-werckinghe ſich uytwende

# vertoont inden lichamelijcken

ſin, ghelijck de wonde inwendich

is,ſoo ſchynt ſy oock uytwendelijck,

ghelijcketghebeurt is, als den Se

raphien den H. Franciſcus met de

bloedighe Wonden geteeckent heeft:

f,

want als hy ſyne ziele met liefde

doorwondt hadde, ſoo hebben hun

de teeckenen der Wonden van buy

ten oock vertooght : want Godt en

geeft geene# aen't lichaem,

tenzy dat hy die eerſt aende ziele

# heeft, ende als-dan , hoe

e vreught, ende cracht der liefde

grooter ende crachtigher is, die de

Wonde inwendich veroorſaeckt, ſoo

is oock de pyne van d'uytwendighe

Wonde ſoo veel grooter, want als het

een vermeerdert, ſoo vermeerdert

oock het ander, het welck op deſe

maniere gheſchiet : om dat deſe

zielen gheſuyvert , ende ſterck in

Godt zijn , den crachtighen, ende

ſoeten geeſt Godts veroorſaeckt ee

ne verheuginghe in haren geeſt die
ſterck ende# is, den welcken

nochtanspijnlijckhedé veroorſaeckt

in haer ſwack , ende bederftelijck

lichaem ; inder-voeghen dat'et eene

wonderlijcke ſake is, te ghevoelen,

dat de pijnlijckheden groeyen met

de ſoeticheyt, het welck Job ſeer

wel beproeft , ende ondervonden

heeft in ſyne wonden, als hy tot
Godt #

komende pynicht ghy my wonderlijck, 16.

't Is voorwaer een groot wonder ,

ende eene ſake die weerdiſch is de

miltheyt, ende ſoetheyt Godts, de

Welcke hy verborghen houdt voor

de ghene die hem vreeſen, te we

ten dat hy hun ſoo veel meerder

ſmaeck, ende welluſten geeft, hoe

dat ſy bitterder pynen en de ſmerten'

onderſtaen. O oneyndelijcke groot

heyt,de welcke u Álmachtich toont

te zijn in alle dinghen ! Wie iiſer

toch, o Heere, die in 't midden der

bitterheden ſoeticheden ſoude kon

nen voorts-brenghen in't midden

der pijnlijckheden, verheughen !

Hhh O
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oTeere Wonde ! ghemerckt dat men

u ſoo ſoetelijck onthaelt naer de ma

te, dat u quetſure ſich vermeerdert!

Maer als deWonde inde ziele is,ſon

der dat-ſe haer van buyten mede

deelt, dan kan ſy veel crachtigher »

ende verhevender zijn : want ghe

merckt dat het vleeſch den toom

des geeſts is, als de goederen des

geeſts aen haer mede-ghedeelt zijn,

ſoo treckt ſy den tcom , ende be

dwinght den mondt van dit licht,

ende ſnel peerdt, ende wederhoudt

alſoo de groote wackerheydt des

geefts : Want het lichaem dat bedor

ven wort, beſtraert de ziele, ende de

aerdtſche in wooninghe, druckt neder

waerts het verſtandt, 't welck veel is

peyſende. Hierom den ghenen die te

veel wilt ſteunen op de lichaeme

lijcke ſinnen, en ſal niet ſeer geeſte

lijck worden. Ick ſegghe dit voor

die, de welcke hun laten voorſtaen,

dat-ſe door de cracht , ende werc

kinghe vanden ſlechten, ende ver

worpen ſin alleen, ſullen konnen ge

raken tot de verheventheydt ende

krachten des geeſts : ten is alſoo

niet, want niemant en ſal daer toe

gheraken, ten zy als den lichaeme

Hijcken ſin buyten blyft. Want 't is

eene andere ſake, als vanden geeſt

eenighe affectie van ghevoelentheyt

daelt inden ſin : want hier in kan

veel geeſtsgheleghen zijn : ghelijck

men ſien kan inden H. Paulus,wiens

groot ghevoelen, het welck hy had

de over de pynen van Chriſtus Jeſus,

vloeyden oockin't lichaem , gelijck

hyſelver betuyght : Ick draghe de

lit-teeckenen des Heeren geſu in mijn

lichaem. Ende alſoo gelijck de Won

de is, ende het lit-teecken, ſooſal

oock de Handt weſen die op dit

werck ſal letten ; ende ghelijck de

Aenrakinghe is, ſoo is oock den ghe

nen die ſe doet, het welck de ziele

in't volghende Versken betoont, als

ſy ſeght :

III. VERSKEN. -

O Vriendelijcke Handt !

Oteere Aenrakinghe !

Handt ! de welcke, ſijnde ſoo

wel mildt-dadich, als mach

tich, ende rijck , my krachtelijck

gaven zyt gevende. O vriendelijcke

Handt ! de welcke ſoo veel vriende

lijcker zytaende ziele, als ghy haer

ſachtelijck aen-raeckt , hoe ghy

haer vreeſſelijcker ſoudt weſë, waert

dat ghy haer een weynich harder

wilde perſſen : want ſy ſoude de

gheheele wereldt inden af grondt

doen verſincken , ghemerckt dat

hy, d'aerde aenſiende, die doet

## , de heydenen vreeſen, ende

de berghen te niet gaen.

om dan Vriendelijcke Hant ! de welc

ke, ghelijck ghy aen Job hardt en

de ſtraf gheweeſt zyt, om diefwille

dat ghy hem ſoo onghenadelijck

heb: aen# , alſoo als ghy die

ſachtelijck neder-leght op myne zie

le, ende dat met eene minſaemheyt

ende vriendelijckheyt,ſoo zydy my

ſoo veel ſoeter, ende liefelijcker »

als ghy hem harder gheweeſt zyt,

my handelende veel minnelijcker

met eene ſoete liefde, als ghy hem

te rouw hebt aen-ghegaen. Want

ghy doodt, ende maeckt levendich,

ſoo datter niemandt en is, die u han

den kan ontvlieden. Maer ghy, ô

Goddelijck leven, en doodt nim

mermeer ten zy om levendich te

maken, ghelijckerwys ghy noyt en

- wondt,

Pſ. 1 o3
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wondt, tenzy om te gheneſen;ghy

hebt my ghewondt, op dat ghy my

ſoudt geneſen. O Goddelijcke Handt !

Ghy hebt in my ghedoodt , het ghes

ne my inde doodt was houdende »

ſonder het leven van Godt , in het

welck ick my nu ſien leven. Ghy

hebt dat ghedaen in my, door de

miltheyt van uwe genereuſe gratie

Hedr. 1 in deſe Aenrakinghe van het Schyn

3- ſel uwer glorie , ende figureuws

Weſens, den welcken is uwen eeni

gen Sone,metiden welcken ghy my

gheraeckt hebt, ende inden welcken

(ghemerckt dat hy is uweWysheyt)

Sap. 7. giy van't een eynde tot'et ander

24. eynde ſterckelijck raeckt, om ſyne

ſuyverheyt, O vriendelijcke Aenra

kinghe dan, Woordt, Scne van Godt !

die door de teericheyt ende ſuyver

heydt van u Goddelijck Weſen, ſub

tylijck door gaet het weſen mijnder

ziele, ende als ghy'et teerlijck , en

de ſachtelijck raeckt , ſoo verſlindt

ghy haer gantſchelijck in de Goddea

lijcke manieren van ſoeticheyt , de

welcke in't landt van Chanaan noyt

ghehoort, noch in Teman gheſien

en ſijn gheweeſt. O Aenrakinghe dan,

van't Woordt, die my ſeer teer zyt »

ende delicaet, als ghy, de berghen

om-ghekeert, ende de ſteen-rotſen

ghemorſelt hebbende, u ſelven op

denbergh Oreb, door de ſchaduwe

van uwe macht ende kracht, die u

was yoor ghegaen, ghegeven hebt

3. Reg, om te ghevoelen aenden Propheet

J9 3. in eene blaſinghe van eene teere en:

de dunne locht. O teere locht ! ſeght

my toch eens, hoe is't dat ghy loo

ſubtylijckende teerlijck raeckt,daer

ghy ſoo vervaerlijckzyt,ende mach

zich ! Ogheluckighe, Jaeſeer ghe

luckighe ziele, de welcke ghy ſoo

tecilijck, ende ſachtelijck ſuit ghes

Baruch

3-22.

raeckt hebben, zijnde nochtans ſoo

vreeſſelijck , ende machtich ! O

ziele , verhaelt ghy defe ſake aende

werelt ! maer neen, en ſegh'ethaer

niet, want ſy en kent deſe teereena

de dunne locht niet, noch ſy en ſal

u oock niet willen hooren, als zijn

de onbequaem om ſulcke verheve

ſaken te ontfanghé. O mynen Hee

re, ende mijn leven, die ſullen uwe

Aenrakinghe ſien, ende ghevoelen ,

die hun ſelven ſoo teerlijck uyt

ghemergelt ſullen hebben, want het

ghene dat dun ende ſubtyl is, komt

wel over-een met het ghene dat ſoo

danich is, de welcke ghy ſoo veel

te teerder, ende ſubtylder zyt raa

kende, hoe ghy, inde ſubtylheydt

der ziele verborghen blyvende,haer

van alle gheſchape ſaken , ende

vanden ſchyn der ſelve vervremt,

ende af-ghetrocken zijnde, krach

telijck verberght in de verborgentheyt f

van u aenſicht vande verſtooringhe der 7

menſchen. O teere Aenrakinghe, ende

menich-werf teere, die door de

kracht van uwe teerheydt de ziele

verſlint, ende te niet doet, ende

haer af-ſcheydt van alle andere aen-,

rakinghen, U die alleen toe-ſchryft,

ende in haerlaet een uytewerckinge

ſoo teer,ende van ſulck eenê ſmaeck,

dat d'aenrakinghe van alle andere

ſaken, 't zy natuerlijcke, 'tzy boven

natuerlijcke, haer ſeer vremt ende

plompſchynen te weſen; Jaeſelver

ſy heeft een miſnoeghen van die te

aenſien, ende 'tis haerfeer moeye

lijck, ende ſwaer van die te hande

len, oft die teſtmaken hoe luttel dat

het oockzy.

De ſake is ſoo veel wyder ende

bequamer, hoe ſy ſubtylder is,ende

ſoo veel meerder beguaenheydt

heeft ſy om haer mede-te-deelen ,

H. hh 2 cade
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ende uyt-te-ſtorten, hoe ſy ſubsyl

der ende delicater is. O terre Aen

rakinghe dan, die u ſelven ſoo veel

te meer ſult in-ſtorten, hoe ghy ſub

tylder zyt. Nu is het vat mijnder

ziele, door uwe Aenrakinghe een

voudich , ſuyver, ende bequaem

om u t'ontfanghen.

O tecre Aenrakinghe dan, inde welc

ke, ghemerckt datter niet ghevoelt

en wort het ghene dat de ziele noch

tans ſoo veel te meer, ende ſoo veel

te dieper raeckt, haer van eene

menſchelijcke, in eene#
veranderende, hoe dat u Goddelijck

Weſen, met 'twelck ghy haer zyt ra

kende, meerder van alle middelen,

ende manieren vervremt »ende van

alle ſchorſten der formen ende figu

ren vry is. Eyndelijck dan O teere

Aenrakinghe, Jaeſeer Teere , aen

gheſien dat ghy de ziele raeckt met

uwe alderzeenvoudichſte , ende al

der-ſuyverſte Weſen, het welckon

eyndelijck zijnde, ſoo is't oock on

eyndelijck ſubtyl , ende delicaet.

Hierom voeght de ziele daer by :

Die het eeuwich leven ſmaeckt.

Iv. VERSKEN.

Die het eeuwich leven

ſinaeckt.

L-hoe-wel niet in eenen vole

komen , ende volmaeckten

graet, 't is nochtans inderdaedt ee

nen ſekeren ſmaeck van't eeuwich

leven [ghelijck wy alreets gheſeyt

hebben jºden welcken in deſe Aen

rakinghe Godts wordt gheſmaeckt.

Nochten is geene ongheloofelijcke

fake, dat et alſoo is, gheloovende

(ghelijck men moet ghelooven) dat

deſe Aenrakinghe ſeer ſubſtantieel is,

ende dat de Goddelijcke Subſtantie,

oft Weſen, de ſubſtantie, oft het

weſen der ziele is rakende,tot welc

ke Aenrakinghe veele Heylighen in

dit leven zijn ghekomen. Hierom

en kan men de ſubtylheyt,ende teer

heyt vande ſoeticheyt, ende wellu

ſten die men in deſe Aenrakinghe is

ghevoelende, met geene woorden

uytzdrucken : ende ick en ſoude

daer van niet willen ſpreken, op dat

men niet en ſoude meynen, dat deſe

ſake niet meerder en is, als het ghe

ne dat men daer van is ſegghende :

want de woorden ontbreken, om de

Goddelijcke ſaken,die ſoo verheven

zijn, te verclaren , ende te noemen,

ghelijckerwys die zijn, de welcke

deſe zielen beproeven ende onder

vinden : welckers eyghen taleis,

dat den ghenen die-ſe vertaet, die

voor ſy ſelven verſtaet, ſmaeckt,ge

niet, ende ſwyght als hy-ſe beko

men heeft , want de ziele bemerckt

in deſen ſtaet ſeer wel, dat deſe ſa

ken op eene ſekere maniere zijn ge

lijck dien witten blinckenden ſteen,

den welcken den H. Joannes ſeght,

dat men ſoude geven aenden genen,

die verwinnen ſoude : Den ghenen

die verwint, ſal ickgeven eenen witten

blinckenden ſteen, en de inden ſteen ee

men nieuwen naem gheſchreven, den

spelcken niemandt en weet , dan die

hem ontfanght. Overſulcx dit kan

men alleenlijckinderwaerheyt ſeg

ghen: Die het eeuwich leven ſmaeckt.

Ende al-hoe-wel dat men deſe Aen

rakinge ſoo volmaecktelijck niet en

comt te genieté in dit leven,gelijck

inde glorie , des niet teghenſtaende

ſooſmaeckt deſe Aenrakinghe, zijn

de van Godt, het eeuwich leven.

Ende alſoo ſmaeckt de ziele hier

- - - - -- - -
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alle Goddelijcke ſaken op eene ſeer

wonderlijcke maniere, ende mede

deelinghe, ende ſy wort deelachtich

vande Goddelijcke ſterckte , wys

heyt, ende liefde, ſchoonheyt,gra

tie, ende goetheyt. Want ghelijck

Godt dit altemael is , ſoo comt de

ziele door eene enckele Aenrakinghe

Godts, dit altemael te ſmaken op

eene ſekere ende verheve maniere.

Ende uyt dit goet der ziele vloeyt

ondertuſſchen wel een weynich van

deſe ſalvinghe des geeſts in het lic

haem, de welcke ſchynt het mergh

der beenderen te door-gaen , vol

ghens het ghene dat David ſeght :

Alle myne beenderen ſullen ſegghen,

Heere, wie is'erghelijck aen u ? Ende

hemerckt, dat al het ghene men

# ſegghen van deſe ſake, veel

minder is, ſoo is'et ghenoeghſaem

te ſegghen : Die het eeuwich leven

ſmaeckt. -

V. VERSKEN.

Ende alle ſchult betaelt.

* 'Is noodtſakelijck hier te ver

T claren, wat ſchulden dat het

moghen zijn, de welcke de ziele in

deſen ſtaet ghevoelt betaelt te zijn ?

maer men moet weten dat de zie

len, de welcke tot dit Rijck verhe

ven worden , ghemeynelijck veel

aerbeydts, ende quellinghen hebben

onderſtaen : want door veele tribu

latien, moet men in 't Rijck der he

melen komen , de welcke nu in de

ſenſtaet voor-by zijn.

Maer de ghene, die tot de ver

eeninghe met Godt ſullen gheraken,

moeten indé ſin weelderhande quel

linghen, tentatien, ende aerbeydt
e

onderſtaen en lyden ,daer-eh-boven

oock pynelijckheden , tentatien »

quellinghen, duyſterheden , ende

benautheden desgeeſts, op dat alſoo

de fuyveringhe van deſe twee deelen

gheſchiede,# 't ghene wy

inden Op-ganck des Berghs Carme

li, ende inden Donckeren Nacht -

gheſeyt hebben. De oorſake hier

van is deſe, om dieſwiile dat de

Goddelijcke kenniſſen, ende welln

ſten niet wel en konnen ghetelt,en

de gheveſticht worden inde ziele,

ten zy dat eerſt den ſin, en de den

geeſt wel gheſuyvert , ende ſubty!

ghemaeckt zijn. Ende ghemerckt

dat de pijnlijckheden,ende de ſtren

gicheden des levens den ſin ſuyveré,

ende ſubtyl maken, ende de quel

linghen , tentatien, duyſterheden,

ende benautheden den geeſt ſcherp

ſinnich maken, ende bereyden, ſoo

moet men die quellinghen lyden ,

om fich in Godt t'overvormen (ge

lijck'etghebeurt aen die , de welcke

hem ſullé ſien in d'ander leven,door

de pynen des vagheviers ) eenighe

komen die veel harder en ſtraftelijc

ker t'onderſtaen , andere minder ,

cenighe in corteren , ende andere in

eené langhdurigheren tyt, volghens

den trap der vereeninghe, tot den

welcken Godt hun wilt verheffen,

ende volghens 't ghene ſy te ſuyve

ren hebben. Door die quellinghen,

inde welcke Godt den geeſt, ende

den ſin is ſtellende, bekomt de zie

le de deughden, de ſterckte, ende

de volmaecktheyt door de bitter

heydt : Want de deught wordt vol

maeckt inde kranckheyt, ghelijck den

Apoſtelſeyt , ende door d'oeftenin

ghe des lydens » ende# hen

evoordert ende gepolyſtert. Want

etyſer en kan niet dienſtich zijn

Hhh 3 tot
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tot het voornemen vanden konſte

naer, tenzy door het vier, ende den

hamer, waer in het yſer ſchade lydt

ten opſicht van het ghenen dat'et te

voren was. Want op deſe maniere,

ſeght Jeremias, is hy van Godt ge

leert gheweeſt : Van boven heeft hy

vier gheſonden in myne beenderen, ende

hy heeft my geleert. Ende vanden ha

mer ſeght hy oock : Ghy hebt my ge

# » ende ick ben# -

erom ſeght den Wyſeman : Die

niet beproeft en is, wat weet hy ? .

Hier ſtaet wel te bemercken ,

waerom datter ſoo luttel gevonden

worden, die tot ſoo verheven ſtaet

heraken ? de reden hier van is de

e, om dieſwille datter in dit ver

heven , ende uyt-nemende werck,

het welck Godt begint, vele kranc

ke, ende ſwacke zielen ghevonden

worden, die den aerbeyt datelijck

ontvluchten, noch en willen oock.

de minſte verlatentheyt, ofte ver

ſtervinghe onderſtaen, noch aerbey

den met eene gheſtadighe verdul

dicheyt. Hier uyt ſoo volght, dat

Godt hun niet ſterck, ende ſtandt

vaſtich vindende inde jonſten t'ont

fanghen, die hy hun dede, begin

nende hun te ſuyveren, niet voorder

en gaet van hun te ſuyveren, ende

te verheffen uyt het ſtof der aerde,

waer toe meerdere ſterckte , ende

ſtandtvaſticheyt verſocht wirt; in

der-voeghen, dat men aen die men

ſchen, die voorder willen gaen, ſon

der oock de minſte ſake te willen ly

den, ende ſonder hun aen't lyden te

willen onderworpen, magh ſeg

ghen, het ghene Jeremias ſeydt :

Is't dat ghy met het voet-wolck loopen

deghetterbeydt hebt, hoe Jult ghy met ,

de peerden ten ſtryde konnen loopen ?

ende als ghy in't landt des vrede, vry ,

7-3 ... ºf -

we

ſondtr ſorghegheweeſt hebt, wat ſuldy

doen in de hooverdye vanden gordaen ?

Al oft hy wilde ſegghen : is't dat

ghy inde# , de welcke

ghemeynelijck, ende naer denloop

der nature aen alle menſchen over

komen, u ſoo ſlappelijck zyt dra

ghende, dat ghy behoorden te loo

pen, ende dat ghy u liet voor-ſtaen,

dat ghy groote quellinghen ende

arbeydt waert lydende, hoe!ſoudy

de# der peerden konnen

achtervolghen ? het welck niet an

ders en is, als te gaen uyt de pyn

lijckheden, de welcke aen alle men

ſchen ghemeyn zijn, ende andere,

die veel krachtigher, ende ghevoe

lijcker zijn, te onderſtaen; ende is't

dat ghy geenen oorlogh en hebt wil

len aen-nemen teghen den vrede,

ende ſmaeck van u aerde, dat is, te

ghen uwe ſinnelijckheyt, maer dat

# daer wilde weſen vreedtſame

ijck, ende met trooſt, wat ſoudy

dan doen inde hooverdye vanden

Jordaen ? dat is te ſegghen, hoe ſou

dy konnen onderſtaen de ſnelle,ende

de# water-baren der

pijnlijckheden , ende der quellin

ghen des geeſts, de welcke meer in

wendich zijn. ' s .

O zielen, die gheruſtelijck, ghe

trooſt,ende ſonderperijckel wenſcht

te leven, waert dat ghy kende, hoe

oorboorlijck dat'et u is, pijnlijckhe

den ende quellinghen te lyden , om

tot deſenſtaet tegheraken,ende wat

een groot profyt dat 'et is, ſich tebe

geven tot het lyden , ende verſter

vinghe, om ſoo groot, ende verhe

vengoet te moghen bekomen, ghy

en ſoudt in geender manieren in ee

nighe ſaken trooſt ſoecken, maer in

teghendeel ghy ſoudt het Cruys met

bittere galle, ende puren azijn be

ſtreken,
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Tob. 2.

Sjob 2.

3

ſtreken, om-helſen, ende draghen,

ende ghy ſoud'et voor een groot#
luck houden, ſtemde dat ghy alſoo

ſtervende aende werelt , ende aen u

ſelven, in Godt ſoudt leven in de

welluſten des geeſts, ende ghy ſoudt

d'uytwendighedinghen verduldich

lijck verdraghen, ende alſoo weer

dich ghevonden worden, dat Godt

fyne Coghen op u ſoude ſlaen, om u

lieden te ſuyveren van alle geeſte

lijcke quellinghen. Want de ghene

aen wie Godt ſoodanighe gratien ſal

ghegeven hebben, moeten hem

noodtſakelijck vele dienſten gedaen

hebben, moeten groote verduldic

heydt ende ſtandt vaſticheyt ghehadt

hebben, ende voor hem een aenge

naem leven gheleydt hebben. Hier

om ſeyde den Enghel tot Tobias :

Om dieſwille datghy Godt aenghenaem

tvaert, ſoo is't noodtſakelijckgheweeſt

dat u de tentatie ſoude beproeven. Al

oft hy wilde ſegghen : om dieſwille

dat hy Godt aenghenaem was, dat

hy daerom de gratie bekomen had

de van tentatien te lyden, op dat hy

hem meerder ſoude beproeven, en

de grootere gratien geven. Ende al

ſoo# de Schrifture melt )

naer dat hy do quellinghen heeft

doorſtaen ende overwonnen, heeft

hy de reſterende daghen ſijns levens

met vreught ende blyſchap over

hebrocht. Het ſelven ſiet men in

# en welcken , naer dat Godt

em voor ſijnen dienaer hadde ont

fanghen, inde teghenwoordicheyt

vande goede ende quade Engelen,

terſtont heeft hy hem de gratie ge

daen, van hem groote ende ſware

quellinghen toe-te-ſenden, op dat

# hem daer naer ſoude verheffen,

ghelijck hy oock gedaen heeft, hem

veel meerder verheffende als te vo

w

ren, ſoo in't geeſtelijck , als in het

tydelijck. Op de ſelve maniere

raeght Godt ſich met de ghene, die

hy uytnementlijck boven andere

wilt verheffen, volghens de verbe

teringhe, die van meerder gewicht

is : want hy laet die ſoo inwendich,

als uytwendich ghepynicht , ghe

quelt, verdruckt, ende gheſuv'verr

worden, ende dat ſcodanichli;ck,

als't immers kan weſen, op dat hy

hun alſoo ſoude Goddelijck maken,

hun gevende de vereeninghe in ſyne

Wysheyt , die den verhevenſten:

ſtaet van alle is, hun nochtans eerſt

voor al ſuyverende in deſe ſelve

Wysheydt , volghens 't ghene dat

David bennerckt, ſegghende : Dat

de Wysheyt Godts (ilver is, door't Pſ. 111

Vier onderſocht, in d'aerde van ons 7.

vleeſch gheproeft, ende gheſuyvert

ſeven-mael : dat is te ſegghen, ſeer

gheſuyvert. Ten is niet noodich dat

men hier langher blyft, in te ver

claren, hoe dat elcke van deſe ſuy

veringhe gheſchiet, om te moghen

heraken tot deſe Goddelijcke Wys

eyt , de welcke is inden ſtaet van

dit teghenwoordich leven, ghelijck

ſilver, het welck, hoedanichlijck

dat et gheſuyvert zy,noyt en ſal we

ſen , ghelijck d'alder-koſtelijckſte

out, het welck bewaert wort voor

den ſtaet der glorie. -

Maer?tis noodich dat de ziele eene

groote volſtandicheyt ende ghedul

dicheyt hebbein dele pynlijckheden

ende quellinghen, ſoo uytwendige,

als inwendighe, geeſtelijcke , als

lichaemelijcke, kleyne, als groote,

die alles nemende ghelijck vande

handt Godts voor haer goet , ende

voor hare remedie , ſonder die te

vluchten, ghemerckt dat-ſe zijn de

gheſondtheyt der ziele,gelººf#
- -- - - - - - -- - Wyſe



446 Levende Vlamme der Liefde,

Ende alle ſchult betaelt.

Ghelijck David oock dede, ſeg

Eccl. 1o Wyſeman raedt , ſegghende : Is 't

4. dat den geeſt van cenen die macht heeft,

op-klimt boven u,ſoo en verlaet u plaet

ſe niet, dat is te ſegghen, de plaetſe

van u herte, de welcke is deſe quel

linghe : Want degheneſinghe ſal doen

op-houden d'alder-grootſte fonden: dat
is te ſegghen,ſal# den draet

van uwe ſonden,ende onvolmaeckt

heden, den welcken is de quade ge

woonte,op dat-ſe niet voorder meer

en ſouden toe-nemen : ende alſoo

ſullen d'inwendighe perſſinghen,be

nautheden, ende pijnlijckheden de

quaede, ende onvolmaeckte ghe

woonten der ziele uyt bluſſchen,en.

de ſuyveren. Hierom moet ſy het

houden voor een ſeer beſonder goet

ende weldaet, als Godthaerinwen

dighequellinghen ſaltoe-gheſonden

hebben, peyſende datterſeer wey

nigheghevonden worden,die weer

dich zijn om tot dieneynde te ly

den, te weten, om dien verheven

ſtaet te moghen bekomen , ghelijck

is, door lydtſaemheytende quellin

ghen volmaeckt te worden.

De ziele dan, hier merckende dat

men al haren aerbeydt overvloede

lijck betaelt, ende daer aen voldaen

heeft , ghemerckt nu, ghelijckhare

duyſterniſſen, alſoooockhaer licht is,

ende dat ghelijckſy deelachtich ge

weeſt is vande quellinghen, alſoo nu

oockis vande# ende

daer-en-boven, dat haer alle quel

linghen ſooinwendighe,alsuytwen

dighe met Goddelijcke goederen

overvloedelijck vergolden zijn, ſoo

dat-ſe geene quellinghengheleden

heeft, oft ſyisdaer over ten vollen

gheloont; foobelydt ſy hier opent

lijck, dataen haer overvloedelijck

voldaenis, ſegghende:

ghende Hoe groote tribulatien hebay

my ghetoont , vele ende quade , ende

wederomghekeert zijnde, bebdy my le

vendeghemaeckt, ende vande afgron

den der aerde hebdy my anderwerf ive

der-ghebrocht : ghy hebt uwegroot-da

### , ende#

erom ghekeert zijnde, hebdy my ghe

# Ende# deſe ziele # de

welcke te voren was buyté de poor

ten des Heeren [ beweenende ghea

lijck Mardocheus op de ſtraten van

Suſan, het perijckel van ſijn leven »

bekleedt met een hayren kleet,noch

oock het kleedt dat hem de Conin- Eſther

ginne Eſther toe ſondt willende 4.25,

ontfanghen, ende geene jonſten ,

noch vergeldinghe ontfanghen heb

bende voor de dienſten die hy aen

den Coninck beweſen hadde, noch

voor de ghetrouwicheyt in d'eere,

ende leven desConinckx te beſcher

men] wort in eenen dagh vergolden

over alle hare dienſten, ende aer

beydt, haer niet alleenlijck doende

binnen het Palleys komen, ende

ſtaeninde teghenwoordicheydt des

Coninckx,verciert met een Conincx

kleedtſel, maeroockhaer Croonen

de met een Conincklijck hooft-cie

raet, ende haer gevende , ghelijck

aen een ander Eſther, de beſittinghe

des Rijckx, op dat-ſe alſoude doen

dat haer belieftin't Rijck van haren

Bruydeghom. Want de zielen die

in dienſtaet zijn, verkryghen al dat

haer belieft, ende alle de ſchult is

haer ten vollen voldaen, de vyanden

haerder ghenegenthedennugedoot,

ende te niet ghedaenzijnde, die haer

het leven wilden benemen, ende nu

- levende

i

-
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levende in Godt : Want hierom

voeght ſy datelijck hier by : Doo

dende, hebdy de doodt in leven veran

dert.

VI. VERSKEN.

Doodende, hebdy de doot

in leven verandert.

E doodt en is niet anders, als

eene beroovinge van't leven :

want ſooſaen als't leven ghecomen

is, ſoo en blyfter geenen ſchyn meer

vande# , nopende het geeſte

lijck. Daer zijn twee ſoorten van lea

ven, d'een is een ſaligh-makende,
ende beſtaet in Godt t'aenſchouwen,

het welck de naturelijcke , ende

lichaemelijcke doodt moet voor

gaen, ghelijck den H. Paulus ſeght:

Want wy weten dat wy , is't dat ons

aertſch huys van deſe wooning ontbon

den wort, eene timmeringe hebben van

Godt, een eeuwich huys, niet met han

den ghemaeckt inden hemel. d'Ander

is een geeſtelijck volmaeckt leven,
het## eene beſittinghe van Godt

is, door de vereeninghe der liefde :

ende dit leven becomt men door de

verſtervinghe van alle onſe ghebre

ken, ende ghenegentheden 2 ende

ſoo langh, als dit niet en gheſchiet,
ſoo en kan men tot de volmaeckte

heyt van dit geeſtelijck leven, der

vereeninghe met Godt, niet ghera

ken, gelijck den ſelven Apoſtel ons

dit betuyght met deſe woorden :

Want is't datghy naer't vleeſch leeft »

ſoo ſuldy ſterven, maer is't datghy door

den geeſt de wercken des vleeſch doodt,

ſoo# leven.

Maer hier ſtaet tebemercken, dat

het ghene de ziele hier de doodt

noemt te weſen, is den gheheelen

ouden menſch, den welcken is het

ghebruyck der Crachten, te weten

der Memorie, des Verſtants, ende

des Wille, bekommert met de ſaké

des werelts, ende de ghenegenthe

den met den ſmaeck der ſchepſelen:

het welck al-te-mael oefeninghen

zijn van't oudt leven [ het welck de

doodt is van 't nieuw,te weten van't

geeſtelijck leven] in het welck de

ziele niet volmaecktelijck en ſal

konnen leven , ten zy dat-ſe oock

volmaecktelijck ſterve aenden ou

den menſch , ghelijck den Apoſtel

ons vermaent, ſegghende : Leght

af naer de voorleden wandelinghe, den

ouden menſch, ende doet aenden nieu

wen menſch, die naer Godt gheſchapen

is inde rechtveerdicheyt, ende heylic

heyt. In welck nieuw leven, als men

ghekomen is tot de volmaecktheyt

van de vereeninghe met Godt Lghe

lijck wy van haer hier handelenIſoo

worden alle de ghenegentheden

krachten , ende werckinghen der

ziele , die uyt haer ſelven onvol

maeckt, ende verworpen zijn, ghe

lijck Goddelijck. Want ghelijck de

Philoſophen leeren, al het ghene

dat leven heeft , dat leeft door ſyne

werckinghe , ende ghemerckt dat

de ziele hare werckinghe in Godt -

heeft, door de vereeninghe die-ſe

met hem heeft, ſooleydt ſy een le

ven van Godt, ende alſoo is haere

doodt in leven verandert. Want het

verſtandt, het welck voor deſe ver

eeninghe weynich kende, is nube

weeght , ende onder-richt van een

ander beginſel , ende licht Godts,

het welck meerder verheven is. Den

Wille oock, die te voren ſeer ſlap

pelijck beminde, is nu verandert in

een leven de Goddelijcke liefde:om

- Iii - dieſwille
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Rom. 8.

I4.

dieſwille dat hy nu verhevenderbe

mint met eene affectie der Godde

lijcke liefde , beweeght vanden

H. Geeſt, inden welcken hy nu is

levende. Ende de Memorie,die uyt

haer ſelven alleenelijck maer en be

vatten de ghedaenten, ende figuren
der ſchepſelen, is oock verandert,

houdende in hare ghedachten de

eeuwighe Jaeren; ende de begeer

lijckheyt oock, die te voren ghene

ghen was ſich te voeden inde ſchep

ſelen , nu vernoeght ſy haer inde

Goddelijcke ſpyſe, zijnde nu van

een ander beginſel verweckt# het

welck alle ſoeticheden veel edelder,

ende levender ghevonden worden ?

het welck is den ſmaeck, ende ſoe

ticheyt des Heeren. -

Eyndelijck alle beweginghen,

ende werckinghen die de ziele te

voren hadde van't beginſel van het

natuerlijck, ende onvolmaeckt le

ven, zijn nu in deſe vereeninge ver

andert inGoddelijcke beweginghen:

want de ziele, als eene waerachtige
dochter Godts, wort nu vanden

Goddelijcken Geeſt beweeght, ge

# den H. Paulus ſeght : Alle de

ghene die door den geeft Godts gedreven

worden, zijn kinderen Godts. Ende

al-hoe wel dat de ſubſtantie der zie

le, de Subſtantie Godts niet en is,

hemerckt dat-ſe in hem niet en

an verandert worden, ſy is noch

tans Godt door mede deylinghe, als

zijnde methem vereenicht, ende in

hem verſlonden, het welck noch

tans ghebeurt in deſen volmaeckten

ſtaet van't geeſtelijck leven, al-hoe

wel ſoo volmaecktelijck niet, ghe

lijck in't toe-komende leven, ende

op deſe maniere ſeghr ſy wel

Doodende hebdy de doot

in leven verandert.

Waer uyt volght , dat de ziele

hier wel magh ſegghen met den

H. Paulus : ick leve , nu voorts niet Gal, zº

ick, maer Chriſtus leeft in my. Ende 2o.

alſoo het ghene dat in deſe ziele

doodt en kout was, wordt in een

Goddelijck leven verandert, de zie

le verſlonden zijnde in't leven, op

dat in haer volbrocht worde het

ſegghen vanden Apoſtel : De doodt 1. Cor.

is verſlonden inde vittorie : ende het 15.54.

ghene in Oſeas gheſchreven ſtaet :

Q doodt, ickfaline doodt weſenſight oſee 13
den Heere. I4 •

Op deſe maniere de ziele int levé

verſlonden, ende vervremt van al

het ghene dat wereltlijck, endety

delijck is , ende van alle onghere

gelde natuerlijcke ſaken vry , ende

onthecht, wort gheleyt inde ſchat

kamer des Coninckx, alwaer ſy haer -

verheught ende verblydt in haren

Beminden , hare borſten ghedach

tich zijnde boven den wijn , ende

ſegghende : Ick ben ſivart , maer

ſchoon van ghedaente , dochteren van

Jeruſalem : want myne natuerlijc

ke ſwarticheydt is verandert in de

ſchoonheydt vanden hemelſchen

Coninck.

O dan Brandt-teecken des Viers !

het welck oneyndelijck brandt bo

ven alle vieren, ente hoe ghy my

meerder brandt, hoe ghy my ſoeter

ende vreughdelijcker zyt. O Teere

Wonde ! die my ſoeter, ende aen

ghenamer zyt, als alle gheſontheyt,

ende welluſten des werelts. O vrien

delijcke Handt, de welcke alle ſoe

ticheden oneyndelijck te boven

gaet, de welcke my oock ſoo veel.

ſoeter is, hoe ſy my ſtercker perſt.

oteert Aenrakinghe ! wiens teerheyt
- - - - IIAC T
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met eene oneyndelijcke uytnement

heyt ſubtylder is, ende edelder, als

alle ſubtylheden, en de ſchoonheden

der ſchepſelen, de welcke oock veel

ſoeter , ende ſmakelijcker is als den

honigh-raet, ghemerckt dat-ſe den
ſmaeck heeft van't eeuwich leven,

het welck ghy # ſoo veel t'over

# te ſmaken geeft , hoe

ghy my### rakende : ende

ten leſten koſtelijcker als gout, ende

koſtelijckegheſteenten, ghemerckt

ghy de ſchulden betaelt, de welcke

met geene andere ſaken ſoude kon

nen betaelt worden : want ghy ver

andert de doodt in leven op eene

wonderlijcke maniere.

In deſen ſoo volmaeckten ſtaet

des levens gaet de ziele altydt ghe

lijck vreugh.dich »ende blymoedich,

ende geniet eene uytnemende groo

te vreught van Godt, ende gevoelt

altydt ghelijck een ſeker nieuw ge

ſangh, ghemengelt met#:
#i: , ende met eenekenniſle

van haren verheven ſtaet. Onder

# vermenichvuldighen [ dat is te

egghen, myne verdienſten tot den

hemel toe] ghelijck den palm-boom

ſyne bladeren. Ende al het ghene

avid ſeght in ſijnen 29. Pſalm, dat

ſinght ſy in haer ſelven tot Godt, na

mentlijck deſe twee leſte verskens,

te weten : Ghy hebt my mijn #chrey
in blydtſchap verkeert, ghy hebt my

men ſack in ſtucken gheſneden, ende my

omvanghen met blydtſchap, op dat u

myne glorie ſoude ſinghen, ende dat ick

niet en ſoude tot druck beweeght wor:
den k# in deſen ſtaet en ghe

naeckt haer geene droefheyt] Heere
mynen Godt, inder# ick

te belyden. Want de ziele ondervint

hier, dat Godtſoo ſorghvuldich is,

in haer te feeſteren,ende dat met ſoo

koſtelijcke. » teere, ende innighe

woorden, haer groot-makende,en

de verheffende, ende haer doende

nu deſe Jonſte, daer naer wederom

eeneandere, dat 'et haer dunckt,dat

ter geene andere ziele meer inde

werelt en is die hy ſoo ſoetelijck

feeſteert, noch met geen ander din

ghen bekommert en is, maer dat'et

altemael voor haer alleen is. Ende

alſoo belydt ſy deſe ſake in't boeck -

der Sanghen, ſegghende : Mynen Cºntas
#" is aenmy, ende ick ben aen 16-i
€772,

tuſſchen# ſy in haren geeſt met

gok 29 blyſchap deſe woorden van Job :
#8dy2o Myne glorie ſal altydt vernieuwt wor

den , ende ghelijck eenen palm-boom

ſal hy hare daghen vermenichvuldigen.

Dat is te ſegghen : Godt en ſalmy

ne glorie niet laten verouderen, ge

lijck te voren, ende hy ſalmyne da
-

-
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Levende Vlamme der Liefde,"

DERDE GHESANGH.

O Lamparas de fuego ! O brandende Lampen !

En Cuyos reſplandores In welckers klaerheden

Las profundas cavernas del ſentido, De diepe hollen der ſinnen,

Que eſtava eſcuro y ciego, Die te voren duyſter,ende blindt tvaren

Con eſtranos primores Met onghewoonelijcke uytnementheden

Calor, luz dan junto a ſu querido. Wermte ende licht te ſamengeven aen

haren Beminden.

Verclaringhe.

En heeft hier den Goddelijcken byſtandt grootelijckx van

E noode, om de grondeloosheyt van dit Gheſangh uyt-te

legghen, ende te verclaren, ende die ſe ſal leſen, moet

is dit doen met eene groote, ende diep-ſinnighe aendachtic

S. heyt, want is't ſaken dat hy van deſe dinghen geene on

- * dervindentheyt en heeft,; ſoo ſal hy die vinden ſeer duyſter

te weſen, al-hoe-wel dat-ſe claer zijn, ende aenghenaem, is't dat men

die verſtaet. -

De ziele bedanck haren Bruydegom in dit Gheſangh uytter herten over

de groote gaven, ende jonſten de welcke ſy door de vereeninghe met hem

bekomen heeft, namentlijck om dat hy haer door den middel van deſe

vereeninghe, vele, ende ſeer verheve kenniſſen haers ſelfs mede-gedeelt

heeft, met de welcke hare krachten ende ſinnen, de welcke voor deſe

vereeninghe duyſter,ende blint waren,verlicht zijnde, ende door de liefde

ontſteken, blyven verlicht door de hitte der liefde, om overeeen te ko

men met haren Beminden, op-draghende het ſelve licht, ende liefde aen

den ghenen die haer ſoodanichlijck met liefde ontſteken heeft, door d'in

ſtortinghe der Goddelijcke gaven. Want den waerachtighen minnaer, is

dan tevreden, ende voldaen, als hy magh beſteden ter liefde van ſynen

Beminden, al dat hy is, vermagh , ende kan vermoghen, ende al dat hy

heeft, en hebbé kan : ende hoe datletuyrnemender is, hoe dat hy meer

der vernoeghen neemt in't ſelve te geven.

EERSTE VERSKEN. de welcke zijn verlichten,ende bran

den, om dit versken te#
moet men weten dat Godt in fijn

O brandende Lampen t eenich, ende eenvoudich Weſen, is

- alle de deught, ende uytnementhe

Henomen, dat de Lampen den ſijnder eyghendommen : want

twee eyghendommen hebben, hy is Almachtich, endewyse: 2

CIDCMC
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ende Bermhertich, Rechtveerdich,

ende Sterck,Soet, ende Minnelijck :

hy is oock alle eyghendommen, en

de deughden,de welcke wy van hem

in dit leven niet en kennen. Ende

zijnde alle deſe dinghen, als hy met

de ziele vereenicht is, ende als 't

hem belieft ſy ſelvéaen haer t'open

baren door eene ſeer beſondere ken

niſſe, ſoo bemerckt, ende kent ſy

in hem volmaecktelijck , ende die

Pelijck alle deſe deughden, ende

uytnementheden in een eenich, en

de eenvoudich Weſen,voor ſoo veel

als het met 'tGheloove beſtaen kan:

ende ghemer ckt dat elck een van

deſedeughden, is het ſelve zijn, oft

Weſen Godts, het welck is den Va

der, den Sone, ende. den H. Geeſt,

ende dat elcke van deſe eygendom

men Godtſelver is, ende dat Godt

een oneyndelijck licht, ende een

over-groot Goddelijck vier is (ghez

lijck wy hier boven gheſeyt hebben)

ſoo volght hier uyt, dat hy volghens

elcke van deſe eygendommen ver

licht, ende brandt als waerachtich

Godt.

Ende alſoo volghens deſe kenniſ

ſen, de welcke de ziele daer gekent

heeft van Godt inde eenheydt, ſoo

is den ſelven Godt aende ziele vele

Lampen, gemerckt dat ſy van elcke

eene kenniſle heeft , ende dat elck

een op hare maniere, aen haer de

wermte der liefde geeft, ende alte

mael die zijn in een eenvoudich wee

ſen, ende altemael en zijn-fe maer

eene Lampe, welcke Lampe is alle

die Lampen, want ſy verlicht, ende

brandt op alle manieren: het welck

de ziele kennende, ſoo is deſe Lam

Pealleen, haer vele Lampen: want

al-hoe-wel dat ſy maer een en is,ſoo

vermagh ſy evenwel alle dinghen,

-

ende beſluyt in haer alle deughden,

ende ſy vergadert alle Geeſten. En

de alſoo moghen wy ſegghen, dat

Godt verlicht, ende brandt op veel

derhande manieren in eene manie

re : want hy verlicht, ende brandt

als Almachtich , hy verlicht ende

brandt als Wys, hy verlicht ende

brandt als Goet, &c. gevende aende

ziele kenniſie ende liefde, ende ſich

aen haer veropenbarende, volgens

die altemael naer haere bequaem

heyt. Want de claerheyt, de welcke

de Lampe haer geeft, voor ſoo veel

als fy almachtich is , ſoo veroor

ſaecktſe inde ziele licht ende werm

te der Goddelijcke liefde, voor ſoo

veel als ſy almachtich is : ende vol

ghens dat, is Godthaer eene Lampe

der Almoghentheyt, verlichtende,

ende# volghens deſen ey

ghendom. Ende de claerheydt, de

welcke deſe Lampe haer geeft, voor

ſoo veel als ſy Wysheyt is, brenght

in haer voorts wermte der Goddea

lijcke liefde, voor ſoo veel als ſy

Wys is, ende alſoo voorts moet men

ſpreken van d'andere eyghendom

men : want het licht, het welck

Godt aen de ziele geeft van elcke

van deſe eyghendommen , ende

van alle d'andere, veroorſaeckt in

haer eenpaerlijck de wermte der

Goddelijcke liefde, voor ſoo veel

als ſy noodich is: ende alſoo is Godt

aende ziele in deſe verheve mede

deelinghe, ende voor-ſmakinge (de

welcke naer mijn oordeel zijn van

d'alder-hooghſte , de welcke Godt

haer in dit leven kan geven) ontal

lijcke Lampen, die haer licht, ende

liefde geven. Deſe Lampen zijn aen

Moyſesop den bergh Sinai getoont

gheweeſt , alwaer Godthaeltelijck

voor-by hem gaende, heeft ſich

I 1 i3 - datelijck



452 Levende Vlamme der Liefde,

l

datelijck teraerden gheworpen, en

de heeft eenige van die uytnement

heden uyt gheſproken, de welcke

hy in hem geſien hadde, ende hem

vierichlijck beminnende volghens

*t ghene hygheſien hadde, heeft-ſe

Exod, met deſe beſcheedelijcke woorden

34.6,7. #yºghe.druckt,
Heerſchappye heb

bende Heere Godt , Bermherttch, ende

Goedertieren, Lydtſamich, ende veel

van ghenaden, ende Waerachtich, die

bermberticheyt bewaert in veel duyſen

den, die de boosheden, miſdaden,ende

ſonden af neemt, ende niemandt en is

éy hem ſelven voor u onnooſel. Waer

uyt blyckt, dat d'alde -grootſte ey

# ommen , ende deughden die

oyſes daer ghekent ende bemint

heeft, waren d'Almogentheydt ,

Heerſchappye , Bermherticheydt,

Rechtveerdicheyt, ende de Waer

heyt!Godts, de welcke voorwaer

eene alder-verhevenſte kenniſle ge

weeſt is, ende eene alder-uytne

menſte verheuginghe der liefde.

Overfulcx dan moet men bemerc

ken dat de ghenoechte, ende d'op

hetogentheyt der liefde,de welcke

eziele comt t'ontfanghen in het

vier des lichts deſer Lampen , ſeer

wonderlijck ende onmatich is,ende

ſoo overvloedich ghelijck het moe

ſte zijn, al oft'et van vele Lampen

voorts-ghekomen ware, van welcke

ieder brandt van liefde, de hitte van

d'eene helpende de hitte van d'an

dere, ende de Vlamme van d'eene,

de Vlamme van d'andere, ghelijc

kerwys oock het licht oock ver

ſterckt wort door een ander licht,

ende al-te-ſamen maken ſy maer

een licht, ende een vier, ende elck

in't beſonder een vier,ende de ziele

is oneyndelijck verſlonden in die

teere, ende ſubtile Vlammen, ende

in elck een van die teerelijck ghe

wondt, ende inaltemael die, uieer

der ghequetſt, ende inde liefde des

levens ſubtylijcker doorwondt, ſeer

wel merckende dat deſe liefde het

eeuwich leven, het welck is eene

vergaderinghe van alle goederen, de

ziele wel kennende de waerheydt

van't ghene den Bruydegom ſeght :

dat hare Lampen zijn als Lampen des
viers ende der vlammen. Want is't dat **

eene van die Lampen, de welcke

voor-by Abraham ghegaen is, hem

verſchrickt heeft , Godt vooreby

gaende door eene ſekere kenniſſe

van eeneſtrafte rechtveerdicheydt,

de welcke hyghebruyckenſoude te

ghen die van Cananeen, hoe veel Gen.1:

meer licht,vreught, ende liefde en 17.

ſullen alle die Lampen der kenniſſen

Godts, de welcke hier ſoo vriende

lijck, ende minnelijck ſchynen,niet

voorts brenghen, als die alleen, de

welcke aen Abraham, ſoo veel duy

ſterheden ende vervaertheyt heeft

veroorſaeckt.

O ziele ! hoe groot, ende uytne

mende, ende op hoe veel-der-han

de manieren ſal u licht, ende ver

noeghen zijn, ghemerckt dat ghy in

die altemael, ende uyt die gevoelt,

dat hy uſyne vreught, ende liefde

is gevende, u beminnende volgens

ſyne deughden, ende eyghendom

men! want denghenen die iemandt

bemint, ende hem wel doet , ſoo

eert hy hen, ende doet hem wel ,

volghens ſijnen ſtaet ende eyghen

dommen. Alſoo doet oock uwen

Bruydegom met u : want zijnde

Almachtich, ſoo geeft hy u gaven,

ende bemint u met ſijne almogent

heyt : ende Wys zijnde, ſooghe

voeldy dat hy u met Wysheydt be

mindt : zijnde Goet, ſoo gevoeldy
- - - E
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Pſ. 45. tighen

5- Stadt Goats. O voorwaer eene won

dat hy u bemint met goetheyt: zijn

de Heyligh, ſooghevoeldy dat hy u

met heyligheyt bemint, ende ſoo

voorts in andere. Ende ghemerckt

hy milt ende liberael is, ſoo gevoel

dy dat hy u oock met miltheydt be

mint , ſonder eenich opſicht; maer

alleenlijck om u wel te doen, u bly

delijck ſijn aenſicht vol van gratie

toonende, ende u ſeggende : Ick ben

heheel aen u, ende voor u, ende het be

aeght my dat ick foodanich ben , ghe

lijck ick ben, om my ſelven aen u te

geven, op dat ick alſoo gheheel aen u

# tveſen. Wie iſer doch, o ghe

uckighe ziele, die met woorden ſal

konnen uyt-drucken, het welck ghy

ghevoelt , ſiende u ſelven ſoo be

mint, ende met ſulck eene groot

achtinghe verheven ? Wy ſullen

Cant. 7 ſegghen dat Uuven Buyck , den welc

ken uwen wille is , ghelijck ecnen

hoop terwe bedeckt, ende omſet is met

lelien : want in die graentjens van't

broodt des levens, de welcke ghy te

ſamen ſmaeckt,de lelien der deugh

den , die u omſetten, vermaken ,

ende vernoeghen u: want diedoch

teren des Conincx, de welcke zijn

ſyne deoghden,verheughen u op een

ſeer wonderlijcke maniere met den

#van hare ſpeceryen,welcke zijn

e kenniſſen die hy u geeft 5 ende

ghy zyt daer in ſoo verſlonden, ende

overgoten, dat ghy oock zyt den put

der levende wateren,de welcke met

hewelt vloeden vanden Bergh Lia

# , die Godt is, waer in ghy op

eene, ſeer wondere maniere ver

heught wort , volghens de al over

een komende krachten uwer ziele ,

op dat in u oock volbrocht worde

het ſegghen van David : Den crach

# vanden vloet, verblydt de

derlijcke ſake dat de ziele als-dan

Goddelijcke wateren uyt - ſtort ,

ende dat-ſe uyt haer met ghewelt

uyt-ſpringhen, ghelijck eene overa

vloedighe fonteyne, die het eeu

wich leven aenſchouwt. Ende al- .

hoezwel dat'et waer is, dat deſe me

de deelinghe een licht is, en de Vier

van deſe Goddelijcke Lampen, des

niet teghenſtaende, is het Vier hier

ſoo ſoet, dat al-hoe-wel dat'et een

onmatighe Vlamme is, is nochtans

ghelijck de wateren des levens, de

welcke verſaden , ende den dorſt

bluſſchen met ſulck een gheweltsen

de volheydt , ghelijck den geeſt

wenſcht. Ende alſoo al-hoe-wel dat

het Lampen des Viers zijn, niet te

genſtaende ſijn het oock levende wa

teren desgeeſts, gelijckerwys oock

die wateren waren, de welcke over

de Apoſtelen neder-daelden,al-hoe

wel dat 'et Lampen des viers waren,

des niet teghenſtaende waré ſy occk

ſeer ſuyvere, ende claere wateren :

want Ezechiel heeft-ſe alſoo ghe

noemt, als hy de toe-komſte van

den H. Geeſt voorſeyde, ſeggende :

Ende ick ſal op u uyt ſtorten ſuyver

-

Ezech.

water,ende eenen nieuwen GeeſtJalick 36. 25.

ſtellen in't midden van u-lieden. En de " *7-

al-hoe-wel dat deſe mede-deelinghe

Vier is, ſy is oock water: want 'tis

uyt-ghebeeldt door't vier des Sacri

ficie, het welck Jeremias verbore

ghen heeft,het welck ſoo lanck,als't

verborghen gheweeſt is, was water,

ende als het uytwendich diende tot

het Sacrificie, ſoo was het vier. En

de alſoo oock deſen geeſt Godts ,

zijnde verborghen inde aderen der

ziele, is ghelijck een ſoet, ende aen

henaem water , het welck den

orſt des geeſts uyt-bluſcht , maer

voor ſoo veel als het dient tot het

- -- Sacrificie
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Sacrificie der liefde, ſoo is'et eene

levende Vlamme des viers,de welc

ke zijn Lampen vande wercken der

liefde, vande welcke de Bruydt

Gant, 8 ſpreeckt inden boeck der Sanghen,

fs als ſy ſeght : Zyne Lampen, zijn als

Lampen des viers ende der Vlammen.

De welcke de ziele hier op deſema

niere is noemende » om dieſwille

dat ſy die in haer ſelven niet alleene

lijck en is ſmakende als wateren der

wysheyt , maer oock als vier der

liefde , ſegghende :

Obrandende Lampen !

'Al het ghene dat men hier kan ſeg

ghen,is minder als 't ghene dat'et in

der daedt is. Maer is't dat men be

merckt, dat de ziele in Godt over

vormt is, ſoo ſal men ſulcx eenich

ſints konnen verſtaen , hoe dat'et

waerachtich is,dat ſy eene fontey

ne der levende wateren is, bran

dende ende ſtedende in't Vier der

liefde, het welck Godt is.

II. VERSKEN.

In ovelckers klaerheden.

Y hebben nu alreets gheſeyt,

dat deſe Klaerheden, mede dee

lingé zijn van die Goddelijcke Lam-.

pen, inde welcke de ziele vereenicht

met hare krachten, te weten met

de Memorie, Verſtant, ende Wille,

nu verlicht, ende in die minnelijcke

kenniſſé vereenicht zijnde, blinckt,

ende ſchynt. Het welck op deſe ma

niere verſtaen moet worden, te we

ten, dat deſe verlichtinge der Klaer

heden, niet en is gelijck die, de welca

Ike de naturelijcke vlamme, voorts

brenght, als ſy met hare vierighe

Vlammen,de ſaken, die buyté haer

zijn, verlicht ende verwermt; maer

ſy is ghelijck die, de welcke de ſa

ken, die in haer blyven, verlicht,

ende ontſteeckt : ende op deſe ma

niere is't, dat de ziele haer in deſen

ſtaet heeft »ende hierom ſeght hy :

In welckers klaerheden.'

Het welckſoo veel is,al oft ſy wilde

ſegghen,binnen, niet ontrent,maer

binnen hare Klaerheden, in de Vlam

men derLampen,de ziele inVlamme

overvormt. Ende alſoo ſullé wy ſeg

gen,dat ſy gelijck is aen de locht, de

welcke, inde vlamme blyvende,

ontſteken, ende in vier overvormt

is : want de vlamme en is niet an

ders als eene ontſteken locht, ende

de roeringé, die deſe vlamme doet,

en zijn niet alleenlijck vande locht,

noch oock alleenelijck van't vier,

maer vande locht, ende van't vier

te ſamen : want het vier doet de

locht branden, de welcke ontſteken

zijnde, het vier in ſy ſelven beſluyt.

- Op de ſelve maniere ſullen wy

verſtaen, dat de ziele met have

crachten verlicht is binnen de Goda

delijcke Klaerheden, ende de roe

ringhen van deſe Vlamme, de welc

ke zijn vierige glinſteren, ende uyt

ſchietinghen der Vlamme [gelijck

wy gheſeyt hebben } en komen niet

vande ziele alleen, de welcke inde

Vlamme vandé H. Geeſt overvormt

is, noch hy en doet-ſe oock niet al

leen, maer hy, ende de ziele t'ſa

men, roerende, ende bewegende

de ziele, ghelijck het vier d'ontſte

ken locht roert. Ende alſoo zijn de

ſe beweginghen Godts, ende de zie

le te ſamenghelijck lovinghen, die

hyaende ziele doet - want die vie

righe uyt-ſchietinghen, zijn de ſpe

len, ende vrolijcke feeſten daer wy.

WAIR
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van ſpraken in't tweede Versken

van't eerſte Gheſangh , de welcke

wy ſeyden , dat den H. Geeſt die

was jonnende aende ziele, inder

welcke ſchynt dat hy haer altyt het

eeuwich leven volmaecktelijck wilt

geven. Ende alſoo zijn deſe bewe

inghen, ende uyt ſchietinghen der

# , ghelijck beroepinghen,

ende noodinghen, door de welcke

hy de ziele verweckt, om een eyn

de te maké van haer te verplaetſen,

ofte te brenghen tot ſynevolmaeck

te glorie, haer nu waerachtelijck in

leydende in ſy leven. Op de ſelve

maniere ghelijck het vier: want al

de de roeringhen die'et doet inde

Hocht, de welcke ontſteken zijnde,

in ſy ſelven beſluyt, gheſchieden tot

dien eynde, om die om-hoogh te

brenghen tot hare Sphere,ofte Cen

ter, ende alle die vierige uyt-ſchie

tinghen, zijn crachtighe uyt werc

kinghen des viers, om de locht ha

ſtelijck, ende met gewelt om hoogh

te dryven; maer om dat de locht in

haereyghen ſphere, ofte natuerlijc

ke plaetſe is, ſoo zijn alle de poo

ginghen des viers te vergeefs. Alſoo

oock, al-hoe-wel dat die bewegin

# des H. Geeſt ſeer vierich, ende

eerkrachtich zijn, om de ziele met

vele glorien t'overgolven, ende te

verſlinden ; nochtans en wort dit

niet volbrocht, tenzy dat den tydt

hekomen is, dat de ziele gaet uyt

e ſphere van dit ſterfelijck levé,en

de alſoogaen magh inden center des

geeſts, die het volkomen, ende vol

maeckt leven is in Chriſto Jeſu.

Die vertooninghen vande glorie

Godts, de welcke hier aende ziele

ghejontende ghegeven worden,zijn

nu doorgaens ghedurigher als het

pleeghde, volmaeckter, vaſteren

de ſekerder, maerin't toe-komende

leven ſullen ſy d'alder-volmaeckſte

weſen, ſonder eenighe veranderin--

ghe van meer ofte min, ende ſondere

eenighe om-keeringhe, ofte veran

deringhe der beweginghen. Als-dan

ſal de ziele klaerlijck ſien, dat al

hoe-wel dat et ſcheen dat Godt ſich'

hier in haer roerde, ſich nochtans

niet en roert , maer onberoerlijck'

is, ghelijck het vier, het welck in

ſijnen Center zijnde, ſich oock niet'

en roert. Niet teghenſtaende zijn'

deſe Klaerheden onweerdeerlijcke.

gratienende gaven, de welcke Godt

aende ziele jont, die men anders

noemt belommeringhen, de welc

ke naer mijn oordeel zijn in deſen ?

ſtaet vande grootſte, ende vande

verhevenſte, de welcke in dit leven

inden wegh der overvormentheydt

konnen weſen.

Om dit wel te bevatten,ſoo moet

men weten, dat belommeren, oft

beſchaduwé, beteeckent eene werc

kinghe, oft makinghe der ſchadu

Wen , ende dat beſchaduwen ſoo

veel te ſegghen is, als beſchermen,

ende met jonſten voorkomen ende

vermeerderen. want ſooſaen als de

ſchaduwe ghenaeckt, 't is een teec

ken dat den perſoon, wiens ſchadu

we dat'et is, omtrent is om behul

# , ende jonſtich te zijn. Ende

ierom is't gheſeyt gheweeſt aende

Alderheylighſte Maghet, dat de

kracht des Alder-hooghſten haert

ſoude overſchaduwen, om dieſwil--

le dat den H. Geeſt haer ſoo naer

ſoude ghenaken, dat hy over haer

ſoude komen. Ende hier ſtaet te

bemgercken , dat elcke ſake haer

ſchaduwe heeft , ende de ſelve

maeckt volghenshare eyghenſchap,

ende figure. Is't dat de ſake dick,

K. kk end:

-

-
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Pſ. 1o 6 Alſoo noemt-ſe David, ſeggende :

Je.

ende duyſter is , ſooſal-ſe oock eene

dicke , ende duyſtere ſchaduwe van

haer geven, maer is't dat-ſe dunder,

ende klaerder is , ſoo ſal-ſe oock

ſoodanighe ſchaduwe maken , ghe

lijckerwys men ſien kan in een hout,

ende in een criſtael, het houdt dat

doncker is , maeckt eene donckere

ſchaduwe , maer het criſtael, om

dat er klaer, ende doorluchtich is,

maegkt eene klare ſchaduwe... Op

ſelve maniere geſchiet 'et oock in

eeſtelijcke ſaken: de doodt is eene

eroovinghe van alle ſaken,de ſcha

duwe dan des doodts, ſullen de duy

ſterheden weſen , de welcke oock

eenichſints berooven van alle ſaken.

Sittende inde duyſterniſſen, ende ſcha.

duwe des doodts; is't dat die duyſter

heden geeſtelijck zijn, van de gee

ſtelijcke doodt; is't dat ſy lichame

lijck zijn , vande lichamelijcke

doodt. Ende alſoo de ſchaduwe van

het leven ſal licht weſen : is't dat-ſe

Goddelijck is , het licht ſal oock

Goddelijck weſen , is't dat-ſe men

ſchelijck is, het licht ſalnatuerlijck

weſen- Ende alſoo ſal de ſchaduwe

van eene ſchoonheyt , ghelijck een

ander ſchoonheyt weſen, volghens

de ghediente, ende d'eyghenſchap

vande ſchoonheyt, daer ſy de ſcha
duwe van is. Ende de ſchaduwe

vande ſterckheyt ſal gelijck een an

der ſterckheyt weſen, volghens ha

re ghedaente ende geſtelteniſſe. De

ſchaduwe der wysheyt, ſal een an

der wysheyt weſen, oft om beter te

ſegghen, hy ſal de ſelve ſchoonheyt,

de ſelveſterckte, de ſelve wysheyt

inde ſchaduwe weſen, inde welcke

men kent de ghedaente, ende ey

ghenſchap vande ſake , daer ſy de

ſchaduwe van is. -

Dit ſoo zijnde, ſeght my dogh

eens, wat'et voor eene ſchaduwe ſal

weſen, de welcke den H. Geeſt doet

aen de ziele van alle de grootheden

ſijnder deughden, ende eygendom

men ? namentlijckſoo naer by haer

blyvende, dat hy haer ſoo en ſoo

niet en raeckt inde ſchaduwe , maer

oock, dat ſy met haer vereenicht

blyft inde ſchaduwe,verſtaende, en

de ſmakende de grootheden, ende

eyghendommen Godts inde ſchadu

we Godts ? dat is te ſegghen, ver

ſtaende, ende ſmakende den eygen

dom der Goddelijcke macht inde

ſchaduwe der almogentheyt ; ende

verſtaende, ende ſmakende de God2

delijcke wyſheyt, inde ſchaduwe

der Goddelijcke wyſheyt; ende ten

leſten ſmakende de glorie Godts,,

inde ſchaduwe der glorie, de welcke

ons doet kennen , ende ſmaken den

# , ende gheſtelteniſſe der

glorie Godts, ende dit gheſchiet al

te-mael in clare, ende brandende

ſchaduwen; ghemerckt dat de ey

hendounmen Godts , ende ſyne

eughden , Lampen zijn , de welcke

ghemerekt dat ſy ſchynende zijn,

ende ontſteken, ſoo moeten ſy oock

# maniere, ende eyghendom

clare, ende brandende ſchaduwen

maken in een enckel weſen. O wat

ſal'et weſen hier te ſien eene ziele,

de welcke eene onder-vindinghe ſal

hebbé vande kracht,van die afbeel

dinghe, de welcke Ezechiel geſien

heeft, in dat vier-formich Dier,

ende in dat radt van vier raden, ſien

de hare ghedaente, de welcke was

# gloeyende kolen , endege

ijck eene ghedaente der Lampen,

ende ſiende het radt , het welck is

de wyſheyt, vol ooghé van binnen,

ende van buyten, de welcke zijn de

- - - - -, , wonderg

Ezech.
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wondere kenniſſen der wyſheyt, en

de hoorende oock het gheluyt, het

welck ſy maeckten. als ſy wandel

den, het welck een geluyt was, als

een gheluyt van eene menichte der

heyr-leghers, de welcke beteecke

nen vele ſaken in een-ghehoopt [de
welcke de ziele hier kent in een

enckel# van eenen enckelen

ſtap Godts, die door haer gaet]ende

ten leſten ſmakende het geluyt van

'tſlaen haerder vleugelen, 't welck

was, volghens 't ſegghen vanden

Propheet, ghelijck een gheluyt van

vele wateren, ende ghelijck een ge

luyt vanden Alderhooghſten Godt,
waer door beteeckent wort het ghe

druys der levende wateren, in welc

kers af loop, ende val door-ſlaet den

H. Geeſt de ziele met de Vlamme

der liefde, de welcke hier de glorie

Godtsgheniet in ſyne beſchermin

ghe, ende onderſtant van ſyne ſcha

duwe, ghelijck den Propheet daer

oock ſeght, dat dit Viſioen eene

helijckeniſſe was vande glorie des
eeren. O hoe verheven is hier de

ſe gheluckigheziele ! Ohoe hoogh

gheacht ! met wateene verwonde

ringhe is ſy hier bevanghen , over

het ghene dat ſy ſiet binnen de pa
len des Gheloofs ? Wie ſal'et konne

achtervolghen met wat eene over

vloedicheyt der wateren van die

Goddelijcke Klaerheden , dat ſy

overgolft is, alwaer den hemelſchen

Vader met een milt-dadighe handt,

# het ghene beſproeyt wort van

oven , ende van beneden ; want

als die wateren de ziele beſproeyen,

ſoo dooradrincken ſy oock het lic
haem: -

O wonderlijcke ſake ! dat al-hoe

wel deſe Lampen der Goddelijcke

eyghendommen alleenelijck maer
- - - - -

-

en zijn een eenvoudich weſen, daer

in nochtans begrepen, ende onder

kent wordt d'onderſcheydenrheydt

deſer Lampen, ende dat men d'eene

ſoo wel ſiet branden als d'andere,al

hoe-wel dat d'eene in ſubſtantie de

ander is. O afgront der Welluſten:

ſoo veel overvloedigher , hoe uwe

rijckdommen meerder vergadert

zijn in d'oneyndelijcke eenheyt, en

de eenvoudieheydt 5 alwaer d'een

ſoodanichlijckghekent, ende ghe

ſmaeckt wort, dat de kenniſſe ende

ſoeticheyt van d'ander niet belet en

wort, integhendeel elcke ſake in u,

is licht, het wel een ander licht niet

en belet, ter oorſaken van uweſuy

verheyt, ende klaerheyt. O God

delijcke Wysheyt , men kent vele

ſaken in u in eene : want ghy zyt

den pandt der ſchatten vanden he

melſchen Vader,

III. VERSKEN.

De diepe Hollen der ſin
77672.

S. I.

D Eſe Hollen ſijn de krachten der

ziele, te weten, de Memorie,

't Verſtandt , ende den Wille, de

welcke ſeo wel diep zijn, als ſy be

quaem zijn, om onmatighe goede

ren t'ontfanghen : want ſy en wor

den niet vervult , ten zy met het

ghene dat oneyndelijck is, 't welck

wy oock eenichſints konnen bea

ſpeuren, uyt het ghene dat ſy-lydé,

als ſy ydel ende ontledicht zijn,door

de blyſchap , ende vreught die ſy

hebben', als ſy met Godt vervult

zijn, ghemerckt dat door eenecon

- kk2 traric »
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traries ofteteghen-ſtrydende ſake,

d andere ghekent wort. Men moet

dan eerſt voor al weten , dat die

Hollen der krachten, als ſy van alle

liefde derſchepſelen niet geſuyvert,

ende ghereyuicht en zijn , ſoo en

ghe voelen ſy niet, dat groot ydel

van hare diepe bequaemheyt: want

de minſte ſake, die in dit leven daer

aen-kleeft, is ghenoeghſaem om

dieſoo te verwerren, ende te ver

voeren, dat-ſe hunne ſchade niet en

hevoelen, noch acht en nemen op

ie onmatighe goederen, die haer

ontbreken, noch hare bequaem

heyt en kennen. 't Is voorwaer ee

ne wonderlijcke ſake, dat , zijnde

bequaem om oneyndelijcke goede

rente befitten, het minſte nochtans

van die ghenoeghſaem is, om haer

ſoodanichlijck te verwerren, dat ſe

die niet volkomentlijck en konnen

ontfanghen tot dateſe gantſchelijck

ontledicht zijn, ghelijck wy nu ſul

len gaen ſegghen. Maer als ſy ghe

ydelt , ende gheſuyvert zijn, den

dorſt, den hongher,ende denancxt

vanden geeſtelijcken ſin, zijn on

verdraghelijck : want ghemerckt

dat de maghen van die Hollen diep

zijn, ſoo pynighen ſy oock diepe

lijck : want de ſpyſe die hun ont

breeckt, is oock diep ende gronde

loos, de welcke Godt is, ghelijck

ickgheſeyt hebbe. Ende dit groot

ghevoelen ghebeurt ghemeynelijck,

op d'eynde vande verlichtinge,ende

ſiyveringhe der ziele, eer dat ſy ge

raeckt tot de volmaeckte vereenin

he , alwaer de krachten nu ver

aedt worden. Want ghelijck de

geeſtelijckeghenegentheydt ontle

dicht, en de gheſuyvert is van alle

ſchepſelen, en de liefde der ſelve,

de natuerlijcke maticheyt nu verlo

ren hebbende, ſoo is ſy nu alreets op

eeneGoddelijcke maniere#
ende heeft nu haer ydelgantſche

lijck bereydt , ende wel-gheſtelt,

ſonder dat men nochtans haer me

de-deelthet Goddelijck, in de ver

eninghe met Godt: de pyne van

# ydelheytisſoodanich, dat-ſe de

benauthedëende ancxten des doots

te bovengaets namentlijck als haer

door een ſpleetjen, eenighe Godde

lijckeſtraele beſtraelt, ſonder dat

ſe haer mede-ghedeelt wort, Ende

ſoodanich zijn die, de welcke met

eene onverduldighe liefde ghepy

nicht worden, de welcke niet langh

en konnen beſtaen, tenzy datſe ko

men reghenieten dat ſy wenſchen,

oftſyſtérven. « | |

S. 2.

Voor ſoo veel als d'eerſten Hol'

aen-gaet, het welck wy geſeyt heb

ben het Verſtant te weſen, ſijne ont

ydelinghe is den dorſt Godts , den

welcken ſoo groot is, dat David

diën verghelijckt met den dorſt van

den hert (geenen anderen grooterë

vindende, met den welcken hydiën

foude verghelijcken ) ſegghende :

Ghelijckerivys den hert begeerte heeft

tot de fonteynen der wateren, alſoo

heeft myne ziele begeerte tot u Godt.

Ende deſendorſt is vande Wateren

der Wysheyt Godts, de welcke is

het voorworp des Verſtandts. Het

tweeden Hol is den Wille, ende fijn

ont-ydelinghe is den hongher van

Godt, den welckenſoo groot is dat

# de ziele doet beſwycken : vol

ghens 'tghene dat Davidſeght: Mya
ne giele begeert, ende'# inde

voor-hoven des Heeren. Deſen hon

gher is vande volmaecktheydt der
- - - - - liefde,
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Thren.
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liefde,de welcke de ziele haer voor

wendt , ende wenſcht. 't Derden

Hol is de Memorie , ende haer ont

ydelinghe is eene vernielinghe,ende

ſmiltinghe der ziele, om de beſittin

ghe Godts , ghelijck Jeremias be

merckt, ſegghende : Met eene ghe

denckeniſſe, ſal sck ghedencken (dat

is te ſegghen , ick ſalderſeer wel op

dencken) ende myne giele ſal in my

verdwynen : dit herdenckende in mijn

herte, daerom ſalick hopen. De be

# dan van die Hollen is

iep, ghemerckt dat'et ghene dat

ſy konnen ontfanghen, Godt ſelver

is, die oneyndelijck grondeloos is,

ende alſoo ſal hare bequaemheydt,

oock eenichſints oneyndelijck zijn,

haren dorſt oneyndelijck , haren

hongher oock oneyndelijck ende

grondeloos,hare pyne,ende ſmiltin

ghe op hare maniere oneyndelijck.

Overſulckx als de ziele deſe pyne

lydt,al-hoezwel dat ſy ſoo overgroot

niet en is, ghelijck in d'ander leven,

ſoo ſchyn'et nochtans eene levende

af-beeldinghe der ſelve te weſen,

ter oorſake dat de ziele in eene ſeke

regheſtelteniſſe is om hare volheyt

t'ontfanghen , wiens beroovinghe -

aen haer eene alder-grootſte pyne

lijckheyt is : al-hoe-wel dat deſe

quellinghe van een ander tempera

ment ende nature is, want ſy is in't

herte vande liefde des Wille : ende

de liefde en verſoet de pynen niet in

deſen ſtaet : want hoe ſy grooter is,

hoe ſy onverduldigher is, om de be

ſittinghe van haren Godt te ghenie

ten, den welcken ſy met eene over

# begeerte, alle ooghen-blic

en is verwachtende,

S. 3.

Maero mijnen Godt! ghemerckt

dat'et ſeker is, dat als wanneer de

ziele Godt met eene oprechte waer

## wenſcht, hem nu heeft, die

ſe bemint (ghelijck den H. Grego

rius ſeght] waerom lydt ſy dan,om

'tghene dat ſy nu heeft ? ende is't dat

inde begeerte van den Sone Godts

te ſien, die d'Engelen nu hebben

( ghelijck den H. Petrus ſeght)gee

ne pynelijckheden, noch ancxren

ghevonden en worden, om reden

dat ſy hem nu beſitten, ſoo ſchyn'et

oock, dat is't by-aldien de ziele

Godt begeert, ende hoe dat ſy hem

meerder begeert,hem meerder oock

is beſittende, ende ghelijck de ghe

nietinghe Godts eene verheuginghe

ende verſaedinghe by-brenrght ; ſoo

veel te meer moet ſy hter oock eene

verheuginghe , ende verſaedinghe

ghevoelen in deſe begeerte, ghe

merckt dat ſy hem ſoo veel meerder

is beſittende, ende alſoo met goede

reden en moeſt ſy noch pynelijckhe

den, noch quellinghen hebben.

In deſe queſtie moet men het vera,

ſchil bemercken dat er is van Godt

alleenelijck maer te beſitten door de

gratie, ende van hem te beſitten

door de vereeninghe : want de bea

ſittinghe door de gratie, is eene wea

der-vergeldinghe van't goet, maer

de beſittinghe door de vereeninge,

beteeckent eene ſeer beſondere me

de-deelinghe. Wel:k verſchil men

verſtaen kan , uyt d'onderſcheyt

dat er is tuſſchen d'onder-trouwin

ghe, ende het houwelijck : want

In d'onder-trouwinghe, en geſchiet

maer een ſeker accort ende eene

over-een-kominghe des wille van

weder-ſyden, met eenighe Ciraeté

ende Juweelen, die den Bruydegom

aen ſijne# , maer in't

houwelijck is oock eene vereenin

K kk 2 ghs,
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he, ende ghemeynſaemheyt. In

'onder-trouwinghe , al is't dat den

Bruydegom ſijne Bruydt ondertuſ

ſchen komt te ſien, en de haer met

eenighe preſenten, oft gaven begif

ticht, daer en gheſchiet nochtans

geene vereeninghe der perſoonen,

de wclcke d'eynde is van donder

trouwinge... Alſoo oock, als de zie

le ſoodanighe ſuyverheyt bekomen

heeft in haer ſelven, ende in hare

krachten, dat den Wille ten uytter

ſten gheſuyvert is, van alle andere

vremde ſmaken, ende ghenegent

heden ſoo naer't opperſte , als naer

d'onderſte deel , ende dat-ſe haer

conſent vol-komentlijck aen Godt

hegeven heeft, nopende alle die

#ghen,gemerckt dat nu den Wille

Godts,ende der ziele door een veer

dich, ende vry-willich conſent eens

zijn, ſoo ſullen wy ſegghen, dat de

ziele ghekomen is om Godt te beſt

ten door de gratie in d'onder-trou

winghe, ende over-een-kominghe

des wille. In welckenſtaet van gee

ſtelijcke onder-trouwinghe de ziele

met het Woordt, doet den Bruyde

m haer groote gratien, ende be

oeckt haer dickwils op eene min

nelijcke maniere, in welcke beſoec

kinghe, ſy groote gratien ende wel

luſten comt t'ontfanghen, de welc

ke nochtansgeenſints en konné ver

gheleken worden met de gratien,

ende welluſté van't geeſtelijck hou

welijck. Want al-hoe-wel dat'et

waerachtich is, dat ſulcx gheſchiet

inde ziele, de welcke ten uytterſten

gheſuyvert is van alle liefde ende af

fečtien der ſchepſelen (want de gee

ſtelijcke onder-trouwinghe, en ghe

ſchiet niet voor dat ſulcx gedaen is)

des niet teghenſtaende om te komen

tot de vereeninghe, ende het hou
*.

welijck, heeft de ziele andere be

reydinghen van noode , die Godt

moet doen van ſyne beſoeckinghen,

ende alder-grootſte gaven, met de

welcke hy haer meerder comt te

# , te verſchoonen , ende

ſubtylder te maken, om alſoo be

tamelijcker bereydt te zijn tot eene

ſoo verheve vereeninghe: waer in

veel tydt moet beſteedt worden, in

ſommighe meer, in andere min.

Deſe ſake is af-ghebeelt gheweeſt

in die uyt-ghekoſe Dochteren voor

den Coninck Aſſuerus, de welcke,

al-hoe-wel dat ſy uyt haer Vader

landt, ende uyt denhuyſe van hare
ouders# waren, des niet

teghenſtaende wirden ſy een rondt

jaer ſal-hoe-wel dat et in't Palleys

was ] op-gheſloten, eer dat ſy inde

ſlaep-kamer des Conincx ontfangen

wirden : ſoo dat ſy haer ten tyde

van een halfjaer moeſten ſtrycken,

ende alſoo bereyden met eenighe

ſalve van myrrhe, ende met andere

wel-rieckende geuren, ende d'ander

halfjaer bereyden ſy haer met eeni

ghe andere uyt-gheleſe ſalven, ende

alſoo wirden ſygheleyt tot het bed
de des##

Indentydt dan vande onder-trou

winghe , ende verwachtinghe van

'tgeeſtelijck houwelijck , inde ſal

vinghe des H. Geeſts, als de ſalvin

ghen der bereydinghen voor de ver

eeninghe met Godt nu veel koſte

lijcker, ende verhevender zijn, ſoo

zijn de ancxſten der Hollen vande

ziele ghemeynelijck oock ten uyt

terſten verheven, ende delicaet.

Want ghelijck die ſalven , nu veel

naerder, ende ſonder eenighe tuſ

ſchen-ſtellinghe bereyden tot de ver

eeninghe met Godt (want ſy ghena

ken Godt meerder] hierom veroor

ſaken
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ſaken ſy inde ziele eene meerdere

ſoeticheyt , ende locken haer tot

hem met eene meerdere teericheyt:

ende alſoo is de begeerte van die

Hollen veel delicater, en de dieper:

want de begeerte van Godt , is de

bereydinghe, om hem met haer te

vereenighen.

S. 4.

O Hoe bequame plaetſe ſoud'et
hier weſen om de zielen te waer

ſchouwen, de welcke Godt leydt

tot die teere ſalvinghen, op dat-ſe

doch wel ſouden bemercken wat ſy

doen, en de ouder welckers beſtie

ringhe ſy haer ſtellen, op dat-ſe niet

achterwaerts en ſouden deynſen;ten

waer dat'et buyten ons voor-nemen

ſoude ſchynen te weſen van het ghe

ne, het welck wy hier handelen.

Maerick hebbe ſulck een mede-ly

den, het welck ick in mijn herte

# , ſiende dat ſommighe zie

en achterwaerts gaen, de welcke

niet alleenlijck haer ſelven op die

maniere laten ſalven, op dat de ſal

vinghe voorder ſoude gaen , maer

ſy verlieſen oock de vruchten, die ſy

nu alreets verkregen hadden. Hier

om en kan ick niet laten van haer te

toonen wat ſe doen moeten, om ſco

oote ſchade t'ontgaen ; ende al

is't dat ick my hier wat verbreyde,

ſoo ſaliek nochtans ſeer haeſt myne

materie her-nemen, die hier door

geene ſchade en ſal lyden : want

daer door ſal men meerdere kenniſſe

kryghen vande Hollen der ziele, die

ickgheſeyt hebbe te weſen hare dry

Crachten , welcke kenniſſe ſeer

noodtſakelijck is, niet alleen aende

volmaeckte menſchen , maer oock

aen alle andere van goede begeerte

die haren Beminden ſoecken.

Men moet hier dan eerſt voor al

weten , dat, in-dien de ziele Godt

ſoeckt, ſy van haren Bruydeghom

veel meerder gheſocht wort : ende

in-dien ſy tot hem is ſendende haer

minnelijck verlanghen , het welck

hem aenghenaem is als een roedeké

van roock, ryſende uvt alderhande

wel-rieckende ſpecery en, van ſynen

't weghe is hy haer weder-ſendende

den geur van ſyne koſtelijcke ſalven,

Waer mede hy haer treckt, ende

doet naer hem loopen , het welck

gheſchiet door ſijn Goddelijck aen

raken, ende in-ſpraken, de welcke

Cant. S

ſy van hem ontfangende, wort daer

door beweeght tot het volmaeckt

onderhouden vande Wet Godts in

een waerachtich Gheloove, waer in

ſy ſoo veel voorderen ſal, als ſy hem

ſalnaerderen. Want ſy moet weten,

dat haren Beminden geene andere

meyninghe en heeft in't geven van

alle ſyne geeſtelijcke ſalvingen,ende

koſtelijcke gratien, dan haer daer,

mede bequamer te maken, om noch

veele koſtelijckere, edeldere, ende

Goddelijckere te n oghen ontfangé,

tot dat-ſe ſco teere,ende ſuyvere be

reydinghe bekome, dat ſe de ver

ceninghe met Godt, ende de over

vormentheyt van alle hare crachten

verdiene. Daerom is't dat ick haer

waerſchouwe, dat Godt in deſe ſa

ke den principaelſten werck man is,

die haer moet metter handtleyden,

ende brenghen daer ſy niet gaen en

kan, te weten, tot de boven-na

tuerlijcke dinghen, die ſy met haer

Verſtandt, Memorie, ende Wille

niet begrypen en kan, hoe danich

dat ſe zijn : hierom moet hare mee

ſte ſorghe hier weſen , dat-ſe geen

,,beletſel en ſtelle aen haren Leydts-,

- - - - - - - mans'
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man, die den H. Geeſt is, maer ſy

moet hem volghen door ſulcke we

ghen als't hem believen ſal,de welca

ke altydts over-een ſullen komen

met de Wet Godts , ende met het

waerachtich Gheloove, gelijck ick

gheſeyt hebbe.

Dit beletſel ſal ſy ſtellen, is't dat

ſy haerlaet leyden van iemandt die

blint is. Men vindt dry ſoorten van

blinden, die haer vanden rechten

weghſouden konnen aféleyden, te

weten den Geeſtelijcken Leydts

man, den duyvel, ende de ziele ſel

ver. Voor ſoo veel als aen gaet den

eerſten, 'tis ſeer noodtſakelijck voor

de ziele, die haer ſelven jſoeckt te

voorderen inden wegh der deugh

den, ende niet en ſoeckt achter

waerts te gaen, dat-ſe wel bepeyſe,

in wienshanden ſy haer ſelvé ſtelt: '

want ghelijck den Meeſter is, ſoo

ſal oock den diſcipel weſen, ende

# Vader is, ſoo ſal oock

et kindt weſë. Dit ſegghe ick, om

dateſe qualijck eenen ſal vinden, die

in alle manieren bequaem ſal weſen,

om haert'onderwyſen in al het ghea

ne ſy van noode ſal hebben om tot

het opperſte, jae oock om tot het

middel van deſen wegh te geraken.

De reden hier van is deſe, om dat

hy niet alleenelijck gheleert, ende

diſcreet moet weſen, maer hy moet
daer-en-bov6 oock d'ondervindent

# van deſen geeſtelijcken wegh

C ben. Want al-hoe-wel dat de

wetenſchap, ende de diſcretie ſeer

noodtſakelijck is tot de opperſte be

ſtieringhe des Geeſts, is't dat hy

nochtans geene ondervindentheyt

en heeft van die verheve ſaken, ſoo

en ſal hy niet weten wanneer dat-ſe

van Godt aen de ziele gegeven wor

den, die haer beſtiert, maer hy ſou
* *

de haer oock groot achterdeel kon

nen veroorſaken : want ghemerckt

dat de on-ervare Leydts-mannen de

weghen des Geeſts niet en verſtaen,

ſoozijn-ſe dickwils oorſake, dat de

zielen de teere ſalvinghen van deſe

koſtelijcke gaven, komen te verlie

ſen, waer door den H. Geeſt haer

ſoude bequaem ghemaeckt hebben

tot de vereeninghe met hem, om

dat ſulcke Meeſters de zielen begee

ren te leyden door eenighe ſlechte

manieren , ende middelen, die ſv

gheleſen hebben, die alleenelijc

maer dienſtich en zijn voor de Be

ginnende zielen, ende ghemerckt

dat hare wetenſchap haer ſelven

maer alleenelijck uyt en ſtreckt tot

de Beginnende zielen [ Godt geve

dat'et alſoozy ] ſoo en ghedooghen

ſy niet dat de zielen die beginſelen

ſoude laten, de welcke met het over

dencken van de Imaginatie, ofte

verſtant gheſchieden [ al-hoe-wel

dat Godthaer tot verhevere ſaken

ſoeckt tevoorderen] waer mede ſy

ſeer luttel profyt konnen doen.

S. 5.

Om dit beter te verſtaen , ſoo

moet men weten dat de meditatie,

oft het overdencken vande Godde

lijcke dinghen met ons verſtandt, is

den ſtaet vā een beginnende menſch

ofte Novitie. Om de welcke te

doen, is van noode dat men materie

geve aende zieleom die t'overdenc

ken,ende 'tover-legghen, om daer

door de geeſtelijcke viericheyt, en

de devotie te verwecken, op dat ſy

hare ſinnen, ende begeerten vande

aerdtſche dinghen af-trecke, ende

door deſen ſmaeck haer ghewoon

make tot die geeſtelijcke oefenin

- ghens
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ghen. Maer als dit nu eenichſints

hedaen is, terſtondt begint Godt

aer te ſtellen inden ſtaet van't be

ſchouwende leven, oft vande con

templatie, het welck hy gemeyne

lijck doet binnen ſeer corten tydt »

namentlijckaende Religieuſen, oft

andere perſoonen die vande wereldt

vertrocken zijn , om dat deſe eer

verloochenen de aerdtſche dingen,

ende hun begeerten lichtelijcker tot

Godt keeren: 't welck gedaen zijn

de, daer en is niet anders te doen,

dan te paſſeren vande meditatie tot

de contemplatie. Het welck als-dan

gheſchiet als de ziele niet meer met

gevoelijcke viericheyt ende ſmaeck

en can mediteren, noch met haer

verſtandt wercken, ghelijck ſy van

te voren placht, maer blyft dorre,

ende drooghe, ſonder te vinden

waer op ſy ſoude ſteunen, om dat

het ghene dat haer nu ghegheven

wordt met den geeſt alleen , ende

niet met de ſinnen, noch met de ge

voelijcke partye en kan gheoefent

worden, door-dien dat de ziele na

tuerlijck door haer eyghen crachten

geene andere wercken en kan doen

dan met de hulpe van hare ſinnen ,

door de welcke moeten paſſeren alle

die kenniſſen die in haer verſtandt

gheraken. Ende daerom als ſy in de

ſenſtaetghekomen is, 't is Godt die

in haer op eene beſondere maniere

werckt, die haer onderwyſt » ende

ſyne gaven in haer ſtort , de ziele

blyvende in ſtillicheyt, om beter te

ontfanghen die rijckdommen die

haerghegeven worden, de welcke

zijn Goddelijcke kenniſſe,ende lief

de t'ſamen. Ickſegghe dat ſy is ont

fanghende eene minnelijcke kenniſ

ſe, ofte ghenegentheyt tot Godt,

ſonder daer toe te moeten gebruyc
.. -

ken eenige gepeyſen,ofte wercken,

die nu hier toe onbequaem , ende al

te grof zijn.

S. 6.

Hierdoor gheſchiet'et dat de zie

lein deſentydt moet t'eenemael op

een ander manieregheleydt worden

dan te voren , want ghelijck men

als-dan haer materie gafom t'over

dencken, ende te mediteren, men

moet-ſe nu ter contrarie haer af-ne

men, ende die meditatie verbiedé.

Want ſooickgheſeyt hebbe, ſy en
ſal daer mede niet meer voorts kom

nen al wilde ſy, Jae ſy ſal daer door

meer verſtroeyt, dorre, ende onge

ruſt worden : daerom de ziele die

van te voren die ſmakelijcke vieric

heyt ſochte, ende vondt, die en

moet-ſe nu noch begeeren, noch

ſoecken, want ſy en ſal-ſe door deſe

neerſticheyt niet meer vinden,maer

eer haer ſelven veel quellinghen,en

de dorricheden aen-doen, om dat-ſe

door deſe ghevoelijcke werekelijck

heyt van haer vervremt deſe vreed

ſamighe ruſte, ende peys die Godt

in haren geeſt ſecretelijck ſtort, het

welck de oorſake is dat-ſe het een

niet en kryght, ende het ander der

ven moet, omdat ſy van nu voort

aen niet meerde geeſtelijcke gaven

op deſe ghevoelijcke maniere ont

fanghen ſal. Ende daerom en magh

men haer in deſenſtaet geenſints doë

mediteren, noch laten eenighe in

wendige wercken doen met gewelf,

veel min magh ſy ſtaen naer eenigen

ghevoelijcken ſmaeck, oft devotie,

want ſoo doende, ſy ſal Godt belet

ten , die hier den principaelſten

werck-manis,die de ziele hier ſtille,

ensin'theymeſjckbegaeftinetſiji

kºminº Esſiekers##



'464. Levende Vlamme der Liefde,

minnelijcke kenniſſe, ſonder me

nichvuldicheyt van veel verſcheyde

inwendighe wercken, al geſchietºet

ſomtydts dat hy haer noch eenighe

beſondere werckelijckheydt geeft ,

de welcke de ziele als-dan moet doé

met een liefelijck waer-nemen ſijn

der teghenwoordicheyt, ſonder daer

anders eenighe andere toe-te-doen »

dan die haerghegeven worden,haer

Belven houdende in# D

ſonder van haren't weghen neerſtic

Heyt te doen om mede te wercken;

maer moet alleenlijck ſtil blyven ,

met eene ſimpele,eenvoudige,liefte

lijcke aendachticheyt, gelijck men

de lichaemelijcke ooghen open

houdt, als men iet minnelijckx be

ſiet. Want aengheſien dat Godt nu

op deſe maniere met haer handelt,

ende haer begaeft met deſe eenvou

dighe lieffelijcke kenniſfe ſijnder te

ghenwoordicheyt : de ziele moet

oock op de ſelve maniere met Godt

handelen, ende ſyne gaven ontfan

# met een eenvoudich, ſtil, ende

ieffelijck waer-nemen, om ſoo by

een te verſamen kenniſſe met ken

niſſe , ende liefde met liefde : want

hier moet dengenen die ontfanght,

hem houden op de maniere van het

ghene hy ontfanght, ende op geen

ander op dat hy'et ſoude mogen onte

fanghen, ende behouden op de ma

niere op de welcke het hem ghege

ven wordt. Waer uyt claerlijck

blijckt, dat ſoo de ziele als-dan niet

en verliete hare gewoonelijcke ma

niere van wercken , ſoo ſoude ſy

ſeer onvolmaecktelijck ende ſchaer

felijck deſe gaven ontfanghen, ende

verlieſen de volmaecktheyt, waer

mede dat-ſe haer ghegeven worden,

de..welcke , aengheſien dat-ſe ſoo

edel, ende over natuerlijck zijn, ſy

en moghen met ſulck een leeghebe
nauwde, ende onvolmaeckte ma

niere niet ontfanghen worden, ende

dat de ziele als dan wilde eenighe

inwendighe wercken doen, anders

dan deſe liefelijcke ſtille aendach

ticheyt tot Godt behouden, die haer

in lydenderwys ghegeven wort (dat

is te ſegghen, ſonder haer toe doen,

ende ſonder iet t'overdencken, ghe

lijck ſy placht) ſoo ſoude ſy Godt

beletten die in haer niet en ſoude

moghen ſtorten deſe lieffelijeke ken

niſle, door-dien dat-ſe met groote

inwendighe ſtillicheyt , ende vrede

moet ontfanghen worden. Deſe

oefteninghe in't beginſel ſuyvert
meer de ziele dan dat-ſe haer ver

licht,maer daer naer ſoo doet ſy haer

bevinden die honichevloyende fon

teynen der liefde. Om de welcke

bequamelijck t'ontfangen in lyden

der-wys , ende op Godts maniere,

ende niet op de oude maniere vande

ziele, ſoo moet-ſe, ghelijck ick ge

ſeyt hebbe, ende ghelijck het oock

inder waerheyt is , gheheel onbe

kommert , ende ledich zijn, vol

van inwendighen vrede ende ruſte ,

op de maniere van Godt den Heere.

Het welck oock door deſe gelijcke

niſſe kan blycken. Hoe ſtilder,claer

der, ende min gheroert dat de locht

is , hoe-ſe meer vande ſonne ver

licht, ende verwermt wort; ſoo is't

oock vande ziele,ende daerom moet

ſy weſen ſonder aen-klevinghe van

alle ſaken, nock en mach niet ſtaen

naer ſmaken, meditatien, ende ge

voelijckheden, al waer'et oock van

geeſtelijcke dinghen, want den geeſt

moet ſoo los » vry , ende ontbloot

worden van alle ſaken, dat ſoo verre

de ziele begeerde te ſteunen op ee

nich ghePeys, ſmaeck, oftev:
GS
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des verſtandts, ſy ſoude haer ſelven

beletten , gheruchte maken , ende

breken het diep ſtil-ſwygen daer de

ziele in ruſten moet, ſoo wel naer

het ghevoelijck , als't geeſtelijck

deel, om te konnen hooren deſe de

licate Goddelijcke in-ſprake, die

Godt in deſe eenicheyt aende ziele

ſpreeckt , ſoo hy ons door den Pro

# Oſeam belooft heeft. Sy moet,

ſeggheick,met ſtildere vrede luyſte

ren, ende hooren [ghelijck David

dede] wat den Heere ſpreken ſal

in haer, want hy ſal ſijnen vrede in

haer ſpreken. Daerom als ſy ghe

voelt dat ſe in dit geruſt ſtil-ſwygen

gheſtelt wort, die aendachticheyt

die ick ſeyde die-ſe hebben moet ,

moet ſeer ſtille weſen, ſonder eeni

ghe ſorghvuldicheyt, reflexie, ofte

bemerck, jaeghelijck oft ſy die ver

geten hadde, om ſoo gheheel te we

1en in't hooren, waer door ſy t'ee

nemael los ende vry ſal weſen, ende

veel bequamelijcker ſal mogen vol

ghen, 't ghene daereſe toe ghenoot

WOII,

S. 7.

Deſe maniere van ledicheyt ende

vergetinghe der creaturen, geſchiet

door-dien dat den geeſt vervoert

ende verſlonden wort in een onbe

kent onbegrypelijck goet ; ende

daerom naer dat de ziele wel in-ge

treden ſal hebben deſen vreedſami

# , ende ſaligh-ledighen ſtaet

er contemplatien , dat-ſe dan in

eender tydt meer die meditatien en

r-neme, noch en ſoecke eenighe

ſoeticheyt , ofte geeſtelijcke ſma

ken [ghelijckickin't lange getoont

hebbe, ſoo wel in't thienſte Capit

tel vanden eerſten Boeck van den

Donckeren Nacht, als daar voren
-,

* * * * *

l

, L 112

in't leſte Capittel vanden tweeden

boeck vanden Op-ganck des Berghs

Carmeli] maer dat-ſe die verlate,

ende daer van haren geeſt ſpeene,

ſoo ons den Propheet Abacuc ghe

tuyght, dat hy ſelve doen moeſte,

als hy ſeyde : Ick ſal recht ſtaen op

de wacht van mijneſinnen (dat is

ick ſal-ſe onder my laten ) ende ic

ſal vaſt-maken den ganck van de

krachten mijnder zielen Iſoo dat

1ck die niet een ghepeys en ſal laten

van haer ſelven voort-ſtappen ! ende

ickſal beſchouwen op dat ickſoude mo

ghen ſien wat my gheſeydt ſal worden ;

al oft hy ſeyde : Ick ſal ontfanghen

't ghene dat my ſonder mijn toe

doen , ende in lydender-wys ſal ge

geven worden, want wy hebben (in

onſe voorgaende boecken] genoech

ghetoont dat beſchouwen ofte con

templeren, is ontfanghen; ende 'tis

onmoghelijck dat deſe Goddelijcke

wysheyt, ende verheven contem

Abaeus
2. I.

platie ontfangen ſal worden in eene

ziele die niet t'eenemael gheſtilt en

is, ende ontbloot van alle beſondere

kenniſſen, verbeeldinghen , ende,

ſmaken, ſoo ons Iſaias leert, ſeg

ghende : Wien ſal hy wetentheyt lee

ren? Ende tvie ſal hy het ghehoor doen

verſtaen ? De# vanden melc

ke [der ghevoelijcker ſmaeck ende

ſoeticheyt I ende die afghctrocken

vande borſten. Suyvert u oogen van

de duyſterniſſe » vande haynkens ,

ſtof, ende van al dat hun let, ende

de Sonne ſal u verlichten, ende ghy

ſult claerelijck konnen ſien. Stelt de

ziele in vryheyt, ende in volle in

wendighen vrede ende ruſte, ver

loſt-ſe van't jock, ende ſlavernye

van haer eyghen inwendighe werc

kelijckheyt, die haer als een Egyp

Iſa, 28,

ſche ſlavernye overlaſten : want alſ

dat
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dat ſy met haereyghen werck doen

kan, en heeft niet veel meer te be

dieden, dan oft ſy wat caf vegader

de om aerde te backen : maer leyt,

ſe tot het landt van belofte, dat van

melck ende honich is vloeyende.

Ach geeſtelijcken Vader ! Wilt

doch verſtaen,dat tot deſe verloſſin

ghe,ende edele ledicheyt der kinde

ren,de ziele van Godt ghenoot wort

om te gaen naer de wilderniſſe,ende

aldaer versiert te worden met gout,

filver, koſtelijckegheſteenten, ende

met al haer beſte sieraet. Want aen

gheſien dat-ſe nu Egypten (ick mey

ne de werelt )# , ende af-ge

nomen heeft al ſijne rijckdommen,

ende noch daer-en-bovenal hare vy

anden verſmoort heeft inde zee der

contemplatie, waer in den machti

ghen Reuſe van haer ghelijckheydt

geenen grondt meer en vindt, waer

ophy ſoude moghen ſteunen, ende

met de voeten toe-gheraken, ſoo

dat hy ghenoodtſaeckt wort, los te

laten gaen het kindt Godts, den ede

len geeſt, den ſelven verloſt zijnde

van fijn benauwde werckelijckhe

den, van ſijn leeghe maniere van te

verſtaen, door de kenniſſen getroc

ken uyt de creaturen, van fijn bot

ghevoelen, en de van ſijnen droo

ghen ſinaeck, op dat hy van Godt

met de hemels Manna nu VOort-aen

gheſpyſt (oude worden, 't welck, al

is't dat in hém beſluyt alle die ande

re ſmaken, om de welcke ghy de

ziele wilt doen aerbeyden , noche

tans om dat het ſoo delicaet is, dat

hetinden monde ſmilt , daerom en

kan ſy 'tſelve niet ſmaken om dat-ſ

noch naer eenighe andere ſmaken

ſtaet. U werck moet hierweſen uyt

haren grondt te trecken alle begeer

Een van trooſt, ſmaeck, ende me

ditatien, u wel wachtende van haer

t'ontruſten met eenighe ſorghe ofte

ancxt van al dat haer van boven,veel

min van beneden, ſoude moghen

over-komen, maer ſtelt-ſe alſoo los,

vry , ende vervremt van alle din

ghen, ende in die meeſte eenicheyt

als't u moghelijck is. Want hoe ſy

in deſe ſtille ledicheyt meer voor

dert, hoe haer den geeſt vande God

delijcke wysheyt met meerderovere

vloedicheyt ſal in-gheflort worden »

die t'eenemael ſtil , eenich , ſoet ,

vreedſamich , ende lieffelijck is ,

waer mede haren geeſt verſterckt ſal.

worden, ende ſomtydts ſeer liefſe

lijck ghewondt, ſonder dat ſy ſal

weten van wien, van waer , ende

hoe het haer ghedaen is, om dat ſy

dat ſonderhaerwerck [ſoo ick ge

ſeyt hebbe J vercreghen heeft. En

de hoe luttel dat 'et zy, dat Godt in

deſe ledighe, ende vertrocken ziele

werckt , ſoo brenght'et haer noch

tans onwaerdeerlijcke vruchten

voorts, veel meerder dan ſy ſelver

en weet, oft den ghenen die haer '

leydt, de welcke op hunnen tydt te

voorſchijn ſullen komen: waer van

een vande minſte die-ſe in deſe eer

ſte beginſelen kryght , is een ver

vremden, ende af-ſcheyden van al

legheſchapen dinghen, 't welck op

ſommighe tyden meer dan op ander

ghevoelt wort, ende daer-en-boven

noch eene ſoete neyginghe tot dat

opperſte onbekent goet dat ſy be

mint, als oock een ſeker levendic

heyt des geeſts, met ghenegentheyt

om in eenicheydt , ende alleen te

blyven, 't welck ſpruyt uyt den af

keer die-ſe ghevoelt vande wereldt,

ende al dat haer aen gaet. Want ſoo

haeſt als den geeſt geſmaeckt wort,

ſoo worden onſmakelijck alle de

- - - - -- - - - Creatu
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creaturen. Maer de innighe goede

ren die dit ſtil-ſwyghende beſchou

Wen# aende ziele, zijn

ontſprekelijck, want het zijn [ om

cort te maken J d'alder-verborgen

ſte, ende d'alder-delicaetſte ſalven,

waer door den H. Geeſt de ziele

vervult met alderhande rijckdom

men, gaven ende gratien, want ge

lijck hy Godt is, ſoo handelt hy met

haer als Godt, ende werckt in haer

als Godt,

S. 8.

Deſe onwaerdeerlijcke ſchatten,

deſe coſtelijcke ſalvinghen:, ende

over-natuerlijcke kenniſſe van den

geeſt Godts, die noch vande ziele,

noch van iemandt anders en konnen

ghekent worden, dan vanden ghe

nen die-ſe in haer ſtort, om fijne

weelden ende ghenoechtë met haer

te nemen, worden ſeer lichtelijck

ghehindert,ende belet door de min

ſte genegentheyt,ende aen-klevinge

van eenighe beſondere kenniſſe,ofte

ſmaeck die ſy behout; 't welck wel

voor eene groote ſchade, ende ver

lies moet gherekent worden. 't Is

te verwonderen, dat, al en ſiet men

bycans deſe ſchade niet, noch oock

die alder-kleynſte oorſake die men

daer toe ghegeven heeft, ſy is noch

taus veel meerder, leelijcker, ende

beklagelijcker dan andere meerdere

ſchaden in ghemeyne zielen, die

ſoo edelijck van Godt niet en wordé

ghetrocken. Gelijckoft eenen bot

ten ſchilder met een grof pinceel »

ende met onghevreven coleuren ,

aen-raeckte een alder conſtichſte

ſchilderye, hy ſoude-ſe jammer

lijcker## , ende meerder

ſchade aen-doen, dan dat hy veel

ghemeyne doecken bekladde, Ende

al is deſe ſchade ſoo groot, dat-ſe

niet om waerdeeren en is,ſy is noch

tansſoo ghemeyn, dat men bynaer

niet eenen geeſtelijcken Leyts-man,

oft Biecht-vader en vindt, die-ſe

niet en doet aende zielen die Godt

op deſe manieren begint te nooden ,

tot de Contemplatie.Want hoe me

nichmael gheſchiet'et dat Godt de

ziele is voorkomende met een edele

minnelijcke kenniſle,die t'eenemael

eenvoudich , ſtil , innich , ende ,

vreedſamich is, boven alle ghevoe
# ende boven al dat men

eyſen kan

elet wort van alle meditatien,hoe

danich dat-ſe ſouden konnen weſë,

door-dien dat Godthaert'eenemael

beſich houdt met deſe innige, hſeffe

lijckeghenegenheyt tot hem,welck

oorſake is dat ſy geerne in eenicheyt

ende ledicheyt ſoude blyven om die

te ghenieten ? Ende dan ſalder ko

men eenen Leydts-man die nergens

anders af en weet dan van grove in

wendighe wercken , van kloppen,

endebuyſſchen ghelijck eenen ſmit,

die haer ſal ſegghen, wat doet ghy

daer ? laet dat al varen, ghy verlieſt

» door de welcke de ziele .

uwen tydt, 't is al luyheyt, neemt

uwe meditatie, doet inwendighe +

wercken, ghy moet van uwen 'twe-,

ghen neerſticheyt doen om devotie -

Ie# , want al dat ander en is

maer beuſelamart, luyheydt, ende

bedroch. Dit comt dooredien dat

deſe Leydts-mans den wegh des ge

bedts, ende desgeeſts niet en ver

ſtaen, ende daeroen en weten ſy niet

n

dat die inwendighe wercken , ende

het overdencké met den verſtande,

dat ſy begeeren dat deſe ziele ſoude

doen, nu in haer volbracht zijn, na

demael dat ſy ſoo verre ghekomen ,

is, dar-ſe alle ghelijckheden moet

L. ll 3 verlaten t
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verlaten : want als men den wegh

ghedaen heeft, ende tot dat eynde

hekomen is, dan moet men ſtille

taen , ſonder meer te gaen, ofte

men ſal van het eynde wijcken. Sy

moeten dan weten, dat de ziele nu

hekomen is tot het leven van den

geeſt, in't welcke geen gedachten,

noch verſtandelijcke wercken om

en-gaen , alwaer oock die ghevoe

lijckheyt moet ſtille-ſtaen , want

Godt is den ghenen die hier beſon

derlijckwerckt , ende ſijn verbor

ghen woordt is ſprekende aende ine

nighe ziele. Als ſy dan met andere

coleuren van grove kenniſſen, mee

ditatien , ende ſmaken deſe ziele

ſchilderen, ende bedecken, bene

mende hare ſtille eenicheyt, ſoobe

letten, ende ſchenden ſy dat opper

ſte Goddelijck werck, dat den Hey

lighen Geeſt in haer was ſchilderen

de, ende zijn oorſake dat-fe het een

niet en doet , ende in't ander niet

voorderen en can.

S. 9.

Soodanige menſchen moeten ſeer

wel bemercken, dat den H. Geeſt

den principaelſten werck-man is,en

de den voornaemſten, die de ziele

moet roeren, die groote ſorghe voor

haer is draghende, ende geene ghe

legentheyt en verſuymt , waer door

dat ſy op den cortſten tyt, ende door

de beſte maniere, voor ſoo veel als't

moghelijck is, tot hem ſal geraken.

Soo dat ſy de principaelſte Werck

mannen niet en zijn, maer alleen

lijck de inſtrumenten, om de ziele

te leyden, volgens den reghel van't

Gheloove, ende van de Wet Godts,

volghens den Geeſt, die Godt aen

ieder-een van hun ghegeven heeft. -
*-

Sy en moeten dan de zielen niet

ſoecken te leyden volghens hunne

maniere, ende volghens hunne ge

ſtelteniſle, ende goet duncken, maer

ſy moeten daer wel op letten [ in

dien ſy't verſtaen ] op dat-ſe ſouden

konnen beſpeuren, ende weten door

wat wegh Godt haer is leydende;

ende is't dat ſy'et niet en konnen

achtervolghen, ſoo moeten ſy die

zielen laten in vrede, ende haer niet

verſtooren, ende ontruſten, ende

haer voegende naer het Goddelijck

gheley, ſoo moeten ſy die trachten

te leyden tot meerdere eenicheyt,

vryheyt, ende inwendighe vrede,

op dat-ſe los,ende ontbonden zijnde

van alle ſaken, den treck Godts al

ſoo ſouden moghen volghen, als hy

haer door deſen wegh comt te ley

den. Dat ſe hun ſelven oock niet en

# , ende in pyne ſtellen , oor

eelende dat-ſe op deſe maniere niet ,

met allen uyt-en-rechten : want ſoo

haeſt als de ziele van alle hare eyghe

kenniſſé onthecht is, ende ontbloot

van alle ghenegentheden, ende af

fectien desſinnelijcx deel, ende ver

blyft inde waerachtighe verlooche

ninghe vande aermoede des Geeſts,

ende indeydelinge van alle duyſter

heden , ende ſmaeck af-gheſchey

den; haer ſelven daer-en-bové oock

ſpenende van alle de borſten, die

haer eenich trooſtelijck ſoch ſouden

konnen geven (het welck is het ge

ne ſy moeten beneerſtighen , ende

waer in deſe geeſtelijcke Leydts

mannen haer moeten ſtercken, ende

in alle die dinghen te verloochenen

behulpich weſen) is't dat de ziele

haer alſoo ſaſ ghedraghen hebben,

't is onmoghelijck dat Godt van ſy

nen 'tweghen niet en ſal doen, het

ghene datter verſocht wordt, vola ,

ghens "

>
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ghens ſyne gewoonelijcke goetheyt,

ende bermherticheyt , jae 'tis meer

onmoghelijck , dan dat de Sonne

eene opene, ende onbedeckte plaet

ſe met hare ſtralé niet en ſoude ver

lichten. Want gelijck de Sonne van

ſmorghens vroegh ſchynt op u ven

ſter, om haer licht in u huys te ſtra

len, indien ghy die alleenlijck wilt

open doen , alſoo ſal Godt oock(den

welcken, als hy Iſrael bewaert, niet

en ſlaept ) inde ziele komen, die

ontledicht is, ende ontbloot van

alle die voornoemde beletſelen, en

de hy ſal haer met alle goet vervul

len. 'Godt is boven de zielen, gelijck

de Sonne,om daer in te komen: dat

de Leydts-mannen hun dan te vre

den houden, met die beguaem, en

de bereyt te maken, volghens de

Wetten vande Evangeliſche vol

maecktheyt, de welcke beſtaen in

de ontblootenheyt, ende aermoede

des Geeſts, ende desſinrelijcx deel,

ſonder hun voorder te bemoeyen

gacob met het timmeren, ofte bouwen :

1. 17. want dit comt denHeere alleen toe,

van wien alle beſte gaven zijn dalen

de : want ghelijck den Propheet

Pſ. 126 ons leert :# den Heere het huys

bouwe, te vergeefs ſal hy aerbeyden die

dat timmert. Den Heere ſal in elcke

ziele eenen boven-natuerlijcken

bouw ſtichten, ghelijcket hem ſal

believen, bereydt ghy alleenelijck

maer de nature, vernietengende ha

re werckelijckheden , want dat is

u ampt , maer het ſtaet Godt toe

ſ ghelijck den Wyſe-man ſeght] de

zielen te beſtieren tot de boven-na

turelijcke goederen, die ghy, noch

ſy en kent. -

klaghen, ſegghende, dat de ziele

niet voorts en gaet, oft dat-ſe niet

met allen en doet : want is't dat de

Daerom en wilt niet

ziele als-dan geene andere kenniſ

ſen meer en ſmaeckt, als te voren,

ſoo is't een teecken dat ſy voorts

gaet tot boven-natuerlijcke ſaken.

Maer ghy ſult ny miſſchien ſeg

ghen , dat ſy niet met allen beſchee

delijck en verſtaet; maer ick andt

woorde, dat waert by-aldien dat ſy

als dan iet beſcheedelijck verſtonde,

ſy en ſoude geené voortganck doen:

want Godt is onbegrypelijck, ende

gaet'er verſtant verre te boven :

overfulckx hoe de ziele meerder

voorts-gaet , hoe dat-ſe haer ſel

ven meerder moet uyt-gaen, wan

delende in't Gheloove, ghelooven

de , ende niet ſiende, ende op deſe

manierenaerdert ſy Godt meerder

niet verſtaende, als verſtaende,indé

fin, ghelijck wy nu gheſeyt hebben;

ende daerom en moet ghy u ſelven

hier over niet in pyne## : Want

is't dat'et verſtant niet achterwaerts

en gaet , ſich willende bekommeren

met beſcheedelijcke kenniſſen, en

de met andere manieren van ken

niſſen van dit leven, ſooſal'et voorta

ganck doen : want ſich te willen

vervoorderen, is meerder te wan

delen in 't Gheloove. Ende ghelijck

het verſtant niet en weet, ende niet

en kan begrypen, hoedanich dat

Godt is, ſoo gaet'et tot hem niet

verſtaende. Overſulckx, het ghene

# inde ziele zyt beriſpende,is voor

aer profytich, ende oorboorlijck,

te weten, dat ſy haer ſelven niet en

moet bekommeren, ende verwer

ren inde beſcheedelijcke kenniſſen,

maer dat-ſe eerder moet wandelen

in het volmaeckt Gheloove

S, Io . -

Maerghy ſult my miſſchien we

derom ſegghen, dat den Wille, ten

zy
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zy dat'et verſtant beſcheedelijck

kent, voor't minſten ledich ſal zijn,

ende niet beminnen : want daer en

kan niet bemint worden, tenzy dat

het ghekent is ? Ick andtwoorde

hier op, ende ick ſtaen'et u toe, na
mentlijck inde natuerlijcke werc

kinghen der ziele, te weten,dat den

Wille niet en bemint , ten zy het

# dat et verſtandt beſcheede

ijck kent. Maer in dien tydt, indé

welcken de Beſchouwinghe duert,

daer wy van ſpreken, de welcke

Godt de ziele in-ſtort, ende is't niet

noodich datter eenebeſcheedelijcke

kenniſſe tuſſchen kome, noch dat

de ziele vele bepeyſinghen hebbe,

want als-dan mede-deelt Godt aen

haer eene minnelijcke kenniſſe, de

welcke te ſamen is gelijck een bran

dende lichtſonder onderſcheyt, en

de als-dan volghens de maniere der

verſtandeniſle, is oockde liefde in

den Wille; want ghelijckerwys dat

de kenniſſe generaelis,ende duyſter,

het Verſtand t niet konnende be

ſcheedelijck kennen, het ghene dat

dat'et verſtaet; ſoo is't dat den Wil

le oockin't generael bemint ſonder

eenich onderſcheyt, want gemerckt

dat Godt in die delicate, ende ſub

tyle mede-deelinghe een licht is,

ende liefde, ſoo is't dat hy die

crachten ghelijckelijck onder-richt »

al-hoe-wel dat hy ondertuſſchen

d'eene meer beſtraelt als d'andere ,

ende alſooghevoelt men ſomwylen

meerder vande kenniſſe, als vande

liefde, ende op andere reyſen ghes

voelt men meerder vande liefde, als

vande kenniſſe. Ende hierom en

is'er geene reden van te vreeſen,dat

denWille in deſen ſtaet ledich ſoude

blyven : want is't by-aldien dat ſy

haer wacht van acten, ofte wercken
* -

te doen, die beſtiert worden door

de beſondere, en de particuliere

kenniſſen (voor ſoo veel als ſy van

haer voorts-quamen ) ſoo is't dat

Godthaer als dan droncken maeckt

met de in gheſtorte liefde, door

den middel vande kenniſle der Be

ſchouwinghe, ghelijck wy hier vo

rengheſeyt hebben: want de werc

ken, die gheſchieden door den mid

del van deſe 1n-gheſtorte Beſchou

winghe, zijn ſooveeluytnemender,

verdienſtigher, ende ſmakelijcker,

hoe dat den Bewegher beter is, die

deſe liefde in de ziele ſtort, ende die

in haer ontſteeckt: want den Wille

blyftnaer by Godt, af gheſcheyden,

ende vervremt zijnde van andere

ſmaken. Hierom moet men groote

ſorghe draghen, dat den Wille ont

Iedicht, en de af-ghetrocken zy van

ſyne affectien : want is't dat ſy niet

achterwaerts en deynſt , willende

eenich ſap, ofte trooſt ſmaken, al

-hoe-wel dat ſy dien beſonderlijck

in Godt ghevoelt, ſoo gaet ſy voor

der, op-gaende tot Godt boven alle

dinghen, door dien dat ſy niet ge

raeckt en wort door eenige ſmaeck,

ofte vermaeck van eenighe ſaken.

Ende al-hoewel dat ſy Godtſoobe

ſonderlijck , ende beſcheedelijck
niet en ſmaeckt, noch hem oock

door ſoo beſcheedelijcken act, ofte

werck en bemint; ſoo is't nochtans

dat ſy hemin deſe generale in-ſtor

tinghe duyſterlijck,ende heymelijck

ſmaeckt, ende dat veel meer, dan

dat ſy door de beſcheedelijcke ken

niſſen beſtiert ſoude worden: want

ſy kent dan claerlijck, datter geene

kenniſſe en, is , die haer ſulcken

ſmaeck , ende vernoeghen by

brenght , als deſe vreedtſamighe,

ende cenſame kenniſſe, ende ſy be

InlIlt
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mint hem boven alle ſaken, die be

minnelijck zijn ,ghemerckt dat alle

andere ſmaké haer nu onſmakelijck

zijn, ende dar-ſe de vernoeginghen

van alle ſaken nu verfoeyt heeft :

overſulcx en is er geene reden van

haerſelven in pyne te ſtellen, want

is't dat de ziele haerniet en kan ver

noeghen, ende becommeren met de

ſmaken van beſondere acten , ſoo

voordert ſy: want niet achterwaerts

te gaen, om-helſende het ghene dat

ſinnelijck is, dat is voorder te gaen,

tot het ghene dat niet toe-gancke

lijcken is, het welck Godt is; ende

alſoo moet den Wille, om tot Godt

te gaen, ſich eerder aftrecken van

alle welluſtighe, ende ſmakelijcke

ſaken, als daer op te ſteunen. Ende

op deſe maniere voldoet ſy ſeer wel

aen'tghebodt der liefde, het welck

is van Godt lief te hebben boven alle

ſaken. Het welck op dat'et met alle

volmaecktheyt geſchiede, ſoo wort

deſe naecktheyt , ende ydelinghe

van alle ſaken beſonderlijck ver

ſocht.

S. II.

Noch wy en hebben oock niet te

vreeſen, al-hoe-wel dat onſe Me

morie van hare ghedaenten , ende

figurenydel ſalblyven; want ghe

merckt dat Godt geene forme, ofte

figure en heeft, ſoo is de Memorie

vry , ende gheruſt , zijnde ontle

dicht vande formen, ende figuren,

ende alſoonaeckt ſy Godt naerder :

want hoe dat-ſe op d'Inebeeldende

cracht meerder ſal ſteunen, hoe dat

ſe oock verder van Godt ſal weſen,

ende aen meerdere perijckelen on

derworpen zijn : want aengheſien

dat Godt boven onſe ghepeyſen is,

ſoo en kan hy inde In-beeldende

Cracht niet vallen. Ghemerckt dan

dat die GeeſtelijckeLeydts-mannen

den ſtaet der zielen, die deſen wegh

der ſtille , ende eenſame Beſchou

winghein-gaen, niet en verſtaen,

door-dien dat ſy de ghemeyne ma

niere van mediteren, ende acten te

oefenen noch niet voor-by en zijn

Iende miſſchien tot daer toe moch

niet ghekomen en zijn Jſco oordee

len ſy dat ſoodanighe zielen ledich

zijn: Want den vleeſſchelijcke menſch

(dat is te ſegghen, die uyt den vleea

ſchelijcken ſin van't ſinnelijck deel

niet en gaet) en begrypt die dinghen

niet, die den Geeſt Godts aen-gaen,ge

lijck den H. Paulusſeght: die Mee

ſters [ſeghick] verſtooren denpeys

der vreedſamighe, ende gheruſte

Beſchouwinghe, die Godtaen haer

af, ende doen haer mediteren, ena

e verſcheyde acten maken, niet

ſonder groote verdrietelijckheydt,

wederſpannicheyt, dorricheyt,ende

verſtroeytheyt van deſe zielen, de

welcke in hare ſtille, ende vreedtſa

mighe in-ghekeertheyt geerne ſou

den verblyven : daer-en-boven ra

den ſy haer, dat-ſe daer uyt eenich

ſap, ende yver ſouden trachten te

trecken, daer ſy haer eerder contra

rie behoorden te raden , ende ghea

merckt dat ſy'et niet en konnen

doen, ende haer ſelven in ſoodanige

ſaken niet meer en konnen oefenen,

ghelijckſy te vooren pleeghden te

doen, uyt reden dat dientydt nu al

voor-by is, ende dat'et haren wegh

niet meer en is, ſoo worden ſy dob

belongheruſt, peyſende dat-ſe den

wegh des verlies aen-genomen heb

ben, om welck te ghelooven ſy

haer daer toe helpen, ende haren

geeſtverdorren, en de alſoo beroo

venſy haer van die koſtelijcke ſal

- M IIl III vinghe,

1. Coy:

2. 14.
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Cant. 3

vinghe, de welcke Godthaer in die

eenicheyt , ende ruſte in-ſtorte (het

welck voorwaer een groot verlies,

ende ſchade is,# ickgheſeyt

hebbe) ende inde plaetſe ſtrijcken

ſy haer met vuyle 3 ende moºder

# , gemerckt dat

ſe in d'een ſchade lyde, ende in d'ana

der vruchteloos aerbeydé. Soodania

nige menſchen en weté niet wat dat

den Geeſt is, ende ſy doen aen Godt

eene grooteinjurie, ende on-eerbie

dinghe , ſtellende hare rouwe, ende

plompe handtaen't werck des Hee

ren. Want het heeft Godt groote

moeyte ghekoſt om de zielen ſoo

Verre te brenghen , ende hy acht'et

grootelijckx dat hy haer tot deſe ee

nicheyt, ende ontledinghe van ha

re crachten, en de werekelijckhedé

hebrocht heeft,op dat hy tot haer

ieden hertenſoude moghen ſpreké,

het welck hy altydt wenſcht : Hy

draeght ſorghe voor haer , ende hy

regneert in haer met eene overvloe

dicheyt des vrede , doende op-hou

den de werekelijckheden der crach

ten, met de welcke ſy den geheelen

nacht aerbeydende, niet met allen

en deden, ende haer nu voedende

inden Geeſt, ende niet inde werc

kelijckheyt des Sinne , door-dien

dat den Sin, ende ſyne werckelijck

heyt onbequaem zijn vanden Geeſt.

Soo dan, hoe veel dat hy de vreed

ſaemheyt, ruſte, ende vernietinghe

des Sinne comt te achten, dat kan

men ſeer lichtelijck beſpeuren uyt

die merckelijcke, ende crachtighe

beſweeringhe, die hy in't boeck der

Sanghen gedaen heeft, als hyſeght:

Ick beſweere u, 6 dochters van Geru

ſalem , door de# , ende herten

der velden, dat ghy niet en ontweckt,

noch mijn lief en doet ontwaken, tot

dat ſe ſelver wilt. Door welcke

woorden hy te kennen heeft geghe

ven, hoedanich dat hy de vreedtſa

mighe ruſte, ende de eenſame ver

etentheyt bemint, gheunerckt dat

y die dieren daer tuſſchen ſtelt, die

altydt gheneghen zijn om alleen te

zijn. Maer die geeſtelijcke Leydts

mannen en willen die zielen niet in

ruſte laten, maer ſy begeeren dat-ſe

altydt aerbeyden , ende ſoodanich

lijckwercken, dat-ſe geene plaetſe

en geven aende Goddelijcke werc

kinghe, ende ſy trachten dat het ge

ne Godt ghewerckt heeft, door de

werckelijckheyt der ziele te niet

ghedaen worde, de kleyne voskens s

uyt den wijngaert niet worpende ,

die hem verderven. Ende hierom

beklaeght ſich den Heere door Iſai

as, ſegghende : Ghy-lieden hebt my

men wijngaert verdeſtrueert. Maer die Iſai. 3.

menſchen vallen miſſchien in do- 14.

linghe, door eenen goeden yver ge

dreven zijnde, door dien dat hare

wysheyt haer niet voorder uyt-en

ſtreckt, maer ſy en zijn daerofn niet

ontſchuldicht, als ſy onverſinnighe

raden geven 5. ſonder eerſt te trach

ten t'onderkennen door wat geeft de

ziele beſtiert wordt , ende in wat

wegh dat ſy wandelt, ende is't by

aldien dat ſy'et niet en verſtaen, ſoo

zijn ſy ſoo vermeten, dat ſy hunne

plompe handt derven ſteken aen een

werck, het ghene ſy niet en kennen,

ende ſoodanighe zielen niet en ſen

den tot de ghene, die ſe beter ſullen

verſtaen , ende beſtieren ? Ten is

voorwaer geene ſake van kleynghe

wicht, noch ten is geene kleyne

foute , oorſaeck te zijn, dat eene

ziele onweerdeerlijcke goederen

comt te verlieſen door hunnen on

wyſenraet, ende die alſoo lat:
- -- -- - - HA1G
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:

ſe ziele,

niet gaen. Overſulckx den ghenen

die vermetelijck comt te dwalen ,

daer hy nochtans verbonden is niet

te dolen [ghelijck ieder-een in ſijn

ampt ghehouden is ] dien en ſal niet

ongheſtraft blyven , naer de mate

vande ſchade, die hy gedaen heeft,

Want de Goddelijcke ſaken moeten

met eene groote voorſichticheydt,

endeaendachticheyt gehandelt wor

den, namentlijck als ſy ſoo teer,en

de verheven zijn, waer in het ghe

win, ende het verlies by-naer on

eyndelijck groot is, 't welck hanght

aen eene goede, ofte quade beſtie

ringhe.

S. I 2.

Maer al-hoe-wel dat ghy wilde

ſegghen, dat ſoodanighe menſchen

ten minſten eene ontſchuldinge heb

ben [al-hoe-wel dat ick'et niet en

ſien J ten minſten en ſuldy my die

niet konnen by-brenghen voor den

henen , den welcken eene ziele

eydende , ende beſtierende , die

noyt uyt ſyne handen, oft bedwanck

en laet gaen, ende dat om#
ydele opſichten, ende voorwendin

ghen, die hy weet, die voorwaer

niet ongheſtraft en ſullen blyven :

want 'tis buyten alle twyffel, dat de

emerckt dat-ſe moet

voort-ganck doen inden wegh des

Geeſts (waer toe Godthaer altydt

behulpſaem is) de maniere van bid

den moet veranderen, ende dat-ſe

nu eene andere leeringhe, ende ee

nen anderen Geeſt die meer verhe

ven is als de ghene, die haren Be

ſtierder haer geeft, noodich heeft :

want ſy en hebben altemael geene

# leeringhe , voor al

et ghene dat'er ghebeurt in den

wegh des Geeſts, om in alle ghe

vallenraedt te geven, noch ſy en

zijn altemael inden Geeſt ſoo vol

maeckt niet, dat ſe konnen onder

kennen hoe dat de ziele moet ghe

leyt worden, ende beſtiert in elcken

ſtaet van't geeſtelijck leven , ten

minſten en moeten ſy hun niet laten

voor-ſtaen dat ſy van alles onder

richt zijn, ende alles weten, van

het ghene dat er verſocht wordt in

deſe ſoo ghewichtighe ſake , ende

oock dat Godt die ziele niet en ſal

voorder leyden : ghelijckerwys af

de ghene, die het houdt weten te

ſchaven, en konnen daerom geen

beeldt ſnyden; noch oock den ghe

nen, die beelden heeft leeren ſny

den , en weet dat daerom niet ſeer

effen te maken, en de fraeykens op

te boetſen; noch den ghenen, die

het kan boetſen, en weet daerom de

konſte niet van dat te ſchilderen,

ende den ghenen die 'et ſoude kon

nen ſchilderen,en is daerom niet be

uaem om de leſte handt daer aen te

eken, ende dat beeldt alſoo te vol

maecken : want jeder een van die

en weet aen't beeldt niet meerder te

doen, als dat ſijne wetenſchap haer

uyt-ſtreckt, ende alwaert ſchoon dat .

hy iet voorders wilde ondernemen,

hy ſoude het beeldt bederven.

Laet ons nu deſe ſake eens gaen

gronderen, ende diepelijck inſien :

is't dat ghy, o Geeſtelijcken Leyts

man, die alleenlijck maer eenen

ſchaver en zyt, de ziele wilt leyden,

ende brenghen tot de verſmadinghe

des werelts, ende tot de verſtervin

ghe van hare ghenegentheden, oft

ten uytterſten maer eenen beeldt

ſnyder en zyt, ende haer inde H.

meditatie oefent , ende behalven

dat, niet anders en weet, hoe ſult

ghy die ziele leyden tot de uytterſte

Mmm 2 vol
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volmaecktheyt van eene uyt gheleſe

ſchilderye, die nu niet meer en be

ſtaet in het ſchaven, noch in't ſny

den, noch oock in die fraeykens op

te boetſen; maer alleenlijck in het

werck, het welck Godt in haer vera

volghens moet volmaken : over

ſulcx dan 't is ſeker , dat is't by-al

dien ghy haer altydt wilt gebonden

houden aen uwe leeringhe,die altyt

op de ſelve maniere is , ſoo ſal ſy

noodtſakelijck achterwaerts gaen,

oft ten minſten ſy en ſal geenen

voort-ganck doen. Maer ſeght my

toch eens, wat dat'et voor een beelt

ſoude zijn,waert dat ghy niet anders

en waert doende, als het ſelven al

tydt te klieven, te ſchaven, ende

met hamers te kloppen (het welck

geeſtelijcker-wyſe gheſproken, niet

anders en is, als de crachten der

ziele te oefenen ) wanneer ſoude

dit beeldt toch volmaeckt zijn ?

Hoe, en wanneer ſoude men het la

ten, op dat'et Godt ſoude vol-trec

ken, ende vol-maken? Is het mo

ghelijck dat ghy alle die ampten

weet , ende dat ghy u ſelven ſoo

bequaem acht te weſen , ende ſoo

volmaeckt, al oft dat die ziele noyt

eene andere beſtieringhe van noode

ſoude hebben, dan de uwe alleen ?

Ende alwaert ſchoon dat ghy be

quaem ghenoech waert oun eene

ziele te beſtieren, de welcke de ga

ve niet en heeft om voorder te gaen,

ſoo is't evenwel ghelijck onmoghe

lijck dat ghy de baquaemheyt ſoudt

hebben voor alle zielen, die ghy uyt

uwe handen niet en laet gaen : want

Godt die leydt elcke ziele door ee

nen verſcheyden wegh, ſoo datter

nauwelijckx eenen Geeſt ghevonden

wort, die ten deele over-een-comt

mat eenen anderen Geeſt inde ma

Y

niere, die hyghebruyckt in ſynen

geeſtelijcken voort-ganck. Want
wie is'er#jck den H. Paulus, die

een jeghelijck al is gheworden, op

dat hy-ſe al ſalich ſoude maken?

Maerighy tyranniſeert, ende over

druckt de zielen ſoodanichlijck, en

de ghy benemt haer de vryheydt in

ſulcker voeghen, u ſelven alleen

toe-ſchryvende de vryheydt vande

Evangeliſche leeringhe , dat ghy

niet alleenlijck en ſoeckt dat ſy u

ſouden laten # maer dat ergher is,

is't dat ghy miſſchien comt teweten

dat eenige vande uwe aen een ander

elders heeft raet gaen vraghen, oft

met eenen anderen iet ghehandelt

heeft, het ghene ſymet u niet ghe

voeghlijck en mochte doen, oft dat

Godthaer tot eenen anderen ghe

ſtiert heeft om van hem te leeren,

het ghene ghy haer niet en konde

onderwyſen , ſoo draeght

t’haerder op-ſicht ſoodanichlijck

( het welckickſonder ſchaemte niet

ſegghen en kan ) met eene jalours

1. Coriº

9, 22,

#

-

heyt, ghelijck de ghetrouwde per

ſoonen doen. Deſenyver en ſpruyt

niet uyt de eere Godts , maer wel

uyt eene hooverdighe vermetent

heyt : want hoe kondy dat weten,

oft dat die zielen geenen anderen

raedt van noode en hadden, als den

uwen ? Teghen ſoodanighe geeſte

lijcke Vaders is Godt ſich ſeer ver

grammende, ende dreyghende door

ſynen Profeet Ezechiel, ſeggende :

Wee de Herders van Iſrael, ghy en voe

de myne ſchapen niet, maerghy bedeckt

u ſelven met de tvolle, ende het melck

act gby, ick ſal myne ſchapen van u

handen eyſchen, dvc.

Sy moeten dan de vryheyt aende

zielen geven, om aen andere te mo

ghen ſpreken 5 jae ſy zijn in conſci

CIltIC

Execl;
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entie ſchuldich dat toe te-laten, en

de haer weder keerende, met een

aenghenaem ghelaet te ontfanghen:

want ſy en weten niet,waer toe dat

ſe Godt noch leyden ſal, ende door

wat wegh dat hy haer wilt volma

ken ; namentlijck moeten fy dat

doen, als ſy mercken dat deſe zielen

nu geenen ſmaeck in hunne leeringe

meer en vinden,het welck een teec

ken is, dat Godthaer door eenen

anderen wegh wilt vervoorderen ,

ende alſoo eenen anderen Leydts

man van noode hebben. Jae ſy ſela

ver behoorden haer ſulckx te raden,

ende is't dat ſy'et niet en doen , ſoo

laten't fy uyt eene botte, ende ſotte

hooveerdicheydt, ende vermetent

heydt,

', S. I3.

Maerlaet ons nu daer laten deſe

maniere van voorts-te-gaen , ende

laet ons eens gaen ſpreken van eene

andere, die ſeer ſchadelijck is, de

welcke die menſchen, ofte andere

die booſer als ſy zijn , ghebruycken.

Het ſal dan ondertuſſchen ghebeu

ren, dat Godt eenighe zielen ſalſal

ven met eenighe H H. begeerten,

ende beweeginghen om de werelt

te verlaten, ende om haer leven en

de ſtaet in eenen beteren te verande

ren, ende om Godt te dienen, ver

ſmadende de werelt (het welck

Godt grootelijckx acht, van haer tot

daer toe gebrocht te hebben : want

de wereltſche ſaken en zijn niet

naer't hert Godts) maer ſy,met ee

# menſchelijcke reden, oft op

ſichten , die contrarie zijn aende

leeringhe Chriſti, aen fijne verſter

vinghe, ende aen de verloochenin

ghe van alle ſaken, alleenelijck in:

ſiende hun eygen profytende trooſt,

ofte wel vreſende, daer niet te vre

ſen en was, ſtellen deſe ſake uyt, of

te wel komen eenighe moeyelijck

heden voor-te-wenden , oft ſ het

welck veel ergher is ] trachten haer

om-te-ſettë,ende van deſe gepeyſen

af-te-keeren; Maer ghennerckt dat

ſoodanighe menſchen eenen quae

den, on-devoten, ende te ſeer we

reltſchen geeſt hebben,die ſeer wey

nich in Chriſto verſoet is , ghelijck

ſy# , ſoo en ghedoo

ghen ſy niet dat een ander oock in

aet, ghelijck onſen Salighmaker

eght : Wee u , ghy wets-gheleerde,

die den ſleutel der wetentheydt ghedra

ghen hebt, endeghy en xyt niet in-ghe

gaen, ende de ghene die daer in-gin

ghen hebdy't verboden. Want deſe zijn

voorwaer ghelijck tuynen , ende

baillien ghettelt voor de poorten des

hemels, als ſy niet en over-peyſen •

dat Godt hun in dat ampt gheſtelt

heeft, om die doen in-te-gaen, die

hy roept, ghelijck hy aen hun be

volen heeft in ſijn H. Evangelie ;

maer ſy integhendeel beletten't, op

dat ſy door die enghe poorte, die tot

het leven in-leydt, niet en ſouden

in-gaen. Op deſe maniere, is den

geeſtelijcken Leydts man eenê blin

den, die het gheMey vanden H.Geeſt

inde ziele beletten kan, het welck

op veelderhande manieren ghebeu

ren kan [ghelijck wy geſeyt hebbé]

want ſommighe vallen al willens en

wetens , ende andere door onwe

tentheyt, al-hoe-wel dat noch den

eenen , noch den anderen onghe

ſtraft en ſal blyven: want gemerckt

dat'et hun ampt is, ſoo zijn-ſe ghea

houden te weten, ende te ſien wat

ſy doen, -

Mmm 3 Den
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S. 14.

- Den anderen blinden, den welc

ken wy gheſeyt hebben de ziele te

konnen beletten in deſe ſoorte van

# , is den duyvel,den

WC
ckenghelijck hy blint is, ſoeckt

van ghelijcken dat de ziele oock

blint zy, die in deſe alder-verhe

venſte eenicheden, alwaer men die

teere, ende delicate ſalvinghen des

H. Geeſts ontfanght I het welck

hem ten uytterſten misehaeght,ende

berſt van nydt, ſiende dat de ziele

hem ontvlieght, noch daer aen niet

meer en kan gheraken, ende dat ſy

wonderlijck vereert, ende verheven

wort] tracht in deſe ontblootenheyt

ende af-gheſcheydentheydt te drin

ghen eenighe vlécken der kenniſſen,

ende eenighe duyſterheden der ſin

nelijcke ghenoechten, die onder

tuſſchen oock goet zijn, om de zie

le beter aen-te-locken, ende om

haer wederom te trecken , tot het

ghene de ſinnelijckheydt aenegaet,

op dat ſy daer aen ſoude kleven, en

de die wederom aen-vatten, om tot

Godt te gaen, ſteunende op die goe

de kenniſſen, ende ſinnelijcken

ſmaeck. Waer door hy haer comt te

verleyden, ende van die eenicheyt

ende in ghekeertheyt lichtelijck af

te-trecken, inde welcke den Heyli

ghen Geeſt, die wonderlijcke ſaken

in't verborghen was uyt-wercken

de. Ende als dan de ziele, ghelijck

ſygheneghen 1s, om te ghevoelen,

ende te ſmaken (namentlijck is't dat

ſy-haer die ſaken voor-wendt] comt

ſeer lichtelijck te kleven aen die

kenniſſen ende ghenoechten » ende

te wijcken van die eenicheyt, inde

welcke Godt was werckende. Want

helijcket haer dochte, dat ſy in

die vreedtſamighe eenicheyt (daer

wy teghenwoordich van ſpreken)

niet met allen en dede, maer ledich

was, ſoo dunckt dit haer beter te

weſen, gemerckt dat hier ietſchynt

te weſen, ende daer niet,

't Is voorwaer eene beklaghelijc

ke ſake, Jae weerdich om mede-ly

den te hebben , te ſien dat de zieles

haer ſelven niet verſtaende, om een

kleyn beetjé daer ſy naer begeerich

is, comt te beletten, dat Godthaer

gheheel en ganſch niet en eet, haer

verſlindende in die geeſtelijcke, en

de eenſame ſalvinghen van ſijn pal

leys : ende op deſe maniere ghee

beurt'et, dat den duyvel, door deſen

middel, om eene ſake die by-naer

van geender weerden is, ſeer groote

quaetheden , ende ſchadelijckheden

veroorſaeckt,doende de ziele over

# rijckdommen verlieſen,ende

aer treckende met een weynich

aes ( ghelijck'etaende viſſchen ge

## uyt de zee desalder ſuyver

ſte wateren des geeſt , inde welcke

ſy in Godt overgolft,ende verdronc

ken was, ſonder eenighen grondt,

ofte ſteunſel te vinden. Ende alſoo

treckt hy haer op den oever, alwaer

hy haer een ſteunſel gevende, doet

haer eenen vaſten grondt vinden op

dat-ſe met grooten aerbeydt, op de

aerde ſoude gaen, ende niet en ſou

de ſwemmen door de wateren van

Siloe, de welcke in ſtil-ſwygentheyt

loopen, badende inde ſalvinghen

Godts. Ende den duyvel werckt

hier in ſoo veel, dat'et een e Vrem

de, ende wonderlijcke ſake is; ende

al-hoe-wel dat de minſte ſchade,die

hy hier doet aen vele zielen , ſeer

groot te achten is, des niet teghen

ſtaende ſoo wint men nauwelijckx

eene ziele, die door deſen wegh

gact
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## oft hy doet haer ſeer groote

chade lyden, ende een ſeer groot

verlies onderſtaen. Want dien boo

ſen geeſt, ſtelt ſich hier op den wegh

met eene ſubtyle behendicheyt, den

welcken is tuſſchen den geeſt ende

den ſin, met den ſelven ſin de ziele

aen-lockende ende bedriegende ,

haer ſinnelijcke ſaken voor ooghen

ſtellende, op dat-ſe aen die ſoude

kleven, ende hem alſoo niet en

ſoude ontloopen. Ende ghemerckt

dat de ziele niet meerder en weet als

dat, ſoo komt ſy haer ſelven daer

medeſeer lichtelijck t'onderhoudé,

noch ſy en peyſt niet, dat daer on

der eenighe ſchade is ſchuylende ;

maer in teghendeel ſy neemt dit ſeer

ghewilliehlijckaen, ende houdt dat

voor een ſeer groot gheluck, laten

de haer ſelven voor-ſtaen dat het

Godt is , die haer comt beſoecken;

ende alſoo gheſchiet'et, dat ſy in't

binnenſte des Bruydegoms niet en

gaet, maer blyft alleeneltjckaende

poorte, beſtende wat daer omme

gaet. Den duyvel (ſeght Job ) ſiet al

dat verheven is, te weten vande zie

len, om 'tſelve te beſtryden. Ende

is't byaldien dat eenige van die zie

len, hem by avonturen ontgaen,en

de haer ſelven inde recollectie, ofte

in ghekeertheyt ſtellen , ſoo tracht

hy haer door eenighe vervaerlijck

heden , vrees-achticheden, door

lichamelijcke pijnlijckheden, door

gherucht, ende eenighe uytwendi

ghe kletteringhen te verſtooren,en

de alſoo uytwendich te trecken, en

de af te-keel en van tinwendich des

geeſts, tot dat hy haer , niet kon

nende verwinnen, kome te verla

ten. Ende hy belet ſoo groote rijck

dommen , ende verdettrueert die

koſtelijcke zielen, met ſulcke lich

ticheyt (al-hoe-wet dat hy die veel

meerder comt te achten, als vele

andere zielen om-te-ſtooten , ende

ten onderen te brenghen) dat hy

daer van niet veel werckx en comt

te maken, om dieſwille dat hy, dat

ſoo lichtelijck bekomt, ſonder daet

toe grooten aerbeydt te doen,

S. 15.

Tot dit propooſt konnen wy ver

ſtaen het ghene Godt ſelver tèghen

Jobſeyde : Siet hyſal eenen vloet op

ſuypen , ende hem niet verwonderen,

ende hy heeft betrouwen dat den Jor

daen in ſynen mondt vloeden ſal ( het

welck beteeckent t'alder-verheven

ſte der volmaecktheyt ] In fijn oo

gen als met een viſch-haeck ſal hy herv

vanghen, ende met priemen Jai by Jij 1

neus gaten door ſteken: dat is te ſeg

ghen , met het punt der kenniſſen,

daer hy haer mede ſteeckt, ſal hy

haren geeſt af-keeren : want de

locht die door de neus gaten veree

nicht' tyt komt, is't dat-ſe door

boort zijn, gaet door verſcheyde

plaetſen uyt. Ende een weynich

daer naer, voeght hy'er by : Ds

ſtralen der Sonne ſullen onder hem we

ſen, ende hy ſal onder ſy ſelven gouds

JFreyen , als ſlyck : ghem erckt dat

hy veroorſaeckt, dat de verlichte

zielen ſeer wonderlijcke ſtralen der

Goddelijcke kenniſſen komen te ver

Heſen, ende ſoo comt hy uyt de rijc

ke zielen het koſtelijck gout der

Goddelijcke cierſelen, met ghewelt

te nemen, ende te verquiſten.

Wel aen dan,o zielen ! als ghy van

Godt ſoo groote ende verheve gavé,

ende gratien comt t'ontfangen, dat

hem gelieft u-lieden te leyden door

denſtaet der cenicheyt ende#
-- - --- -- - -- -- - - - CGIt
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keertheydt , u afſcheydende van

uwen moeyelijcken ſin , de wilt

doch tot dien niet weder-keeren,

maer laet uwe werckelijckheden

daer , ende al-hoe-wel dat-ſe u te

voren behulpſaem waren, om de

werelt, ende uſelven te verlooche

nen, als ghy waert indenſtaet der

beginnende, nu als Godt u die groo

tegratie doet, dat hy ſelver den

wercker wilt zijn, oft den ghenen

die werckt, ſoo ſullen ſy u nu die

nen, tot een groot beletſel , ende

belemmeringhe. Want, is 't by al

dien dat ghy'er op let, dat ghy uwe

werckelijckheden tuſſchen eenighe

ſaken niet en comt te ſtellen , maer

die van alles comt af-te-trecké,noch

die niet en comt te belemmeren ,

ende te verwerren [ want dit ſtaet

u toe te doen, van uwen 't weghen

in deſenſtaet] ende daer-en-boven

is't dat ghy t'ſamen eene minnelijc

ke, ende eenvoudighe aendachtic

heyt tracht te hebben,ſonder eenich

ghewelt te doen aende ziele L ten

waer miſſchien, om haer van alles

af-te-trecken , ende te verheffen,

uyt vreeſe van haer te beroeren, en

de haren vrede ende ruſte te ver

ſtooren) ſooſal Godthaer met een

hemelſch voetſel ſpyſen , gemerckt

ghyin haer geen beletſel en ſtelt.

S. 16.

Den derden blinden, is de ziele

ſelver, de welcke haer ſelven niet

verſtaende, beroert , ende beſcha

dicht haer ſelven. Want ghemerckt

dat-ſe niet anders en weet, als door

den ſin te wercken , als Godthaer

wilt ſtellen in die Heylige ledicheyt

ende eenicheyt , inde welcke ſy ha

ze krachten niet en kan gebruycken,

noch oock eenighe ačten oft werc

ken doen, ghelijck wy geſeyt heb

ben , ghemerckt dat'et haer dunckt

dat-ſe niet met allen en doet, ſoo

tracht ſy ghevoelijcker , ende uyt

druckelijcker te wercken, ende al

ſoo wort ſy verſtroyt , ende met -

dorricheden, ende verlatentheden

vervult, daer ſy te voren eene Hey

ligheledicheyt des vrede, ende der

geeſtelijcke ſtil-ſwygentheydt was

ghenietende , waer in Godthaer

eene ſoeticheydt, ende ſmaeck in

het heymelijck was in-ſtortende ,

ende mede-deelende. Ende 'tſal on

dertuſſchen ghebeuren , dat Godt

haer ſal trachten te houden in die in

nighe , ende vreedtſamighe ruſte,

daer ſy in teghendeel ſal wederſtaen

om te roepen met hare imaginatie ,

ende te gaen met haer verſtandt,ge

lijck de kinderen, die de moeders

op hare ermen draghen, de welcke

ſchreeuwen, en roepen,ſlaende met

hunne voeten, op dat-ſe op d'aerde

ſouden gheſet worden om te gaen,

ende alſoo en gaen-ſe niet, noch en

ghedooghen oock niet, dat hunne

moeders gaen. Ofte wel ghelijck

eenen ſchilder, den welcken,waert

dat hy een beeldt wilde naer ſchil

deren, ende het ſelven herrewaerts

en derrewaerts gheroert wirde, hy

en ſoude voorwaer niet met allen

konnen uyt-rechten. De ziele moet

hier op dan wel letten, ende al-hoe

wel dat haer dunckt, dat-ſe niet en

wandelt, ſoo gaet ſy nochtans veel

raſſcher voorts dan oft ſy met haere

eyghe voeten wandelde : want

Godt draeght haer tuſſchen ſyne er

men , ende alſoo is't, dat-ſe den

wegh niet en ghevoelt : ende al

hoe wel dat haer dunckt, dat-ſe niet

en doet, nochtans ſy neemt veel

IIACCN
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inde welcke wygheſeyt hebben,dat

meer toe, dan cft ſy ſerver werckten,

want 'tis Godt die werckt. Ende al

is't ſaké, dat ſy'et niet en bemerckt,

dat en is geen wonder : want het

# t inde ziele is werckende,

at en kan den ſin niet achtervol

hen. Sy moet haer dan ſtellen inde

# Godts , ende op hem be

trouwen, ende is't dat ſy'et alſoo

doet, ſooſal-ſegheruſtelijck voorts

aen, want ſy enmoet##

## vreeſen, tenzyals-ſeuyt haer

ſelven, ofte door haer eyghen ver

nuftheyt met hare krachten wilt

wercken, " -
-

| | | | | |

l / S. 17. nir

h

Maerlaet ons nu#
tot onſe voor-gheſtelde handelinge,

van die diepe Hollen der krachten,

de zieleghemeynelijck vele queilin

hen comt te lyden, als Godthaer

# , ende bereyt maeckt, om haer

metſy ſelven te vereenighen, door

die ſubtile, ende delicate ſalvingen,

de welcke ondertuſſchen ſoo ſubtyl,

ende verheven zijn, dat ſe het bin

nenſteder ziele door-gaende, haer

ſoodanichlijckbereyden, ende ver

ſoeten, dat de pyne, ende de quela

linghe, om de groote begeerte, met

het onmatichydel van die Hollen,

1elijck oneyndelijck zijn. Alwaer

bemercken, dat is't by-aldiende

ſalvingen, die defe Hollenbereyden,

ot de vereeninghe van't geeſtelijck

houwelijck, ſogedel, ende verhe

## , ghelijck wy gheſeyt heb

en; hoezdanich ſal de beſittinghe

zijn, die-ſe nu ghenietenindenſtaet

der vereeninghe ? 't Is ſeker, dat

vol## dorſt, ende

grootheyt der Pyheyjókheden van

die Hellen, ſaloockhare voldoenin

ghe vervullinghe, ende hare ghe

noechte weſen; ende dat volghens

de teerheyt ende ſubtylheyt der be

reydinghen,oock d'uytnementheydt

derghenietinghe, ende beſtringhe

desghevoelen der ziele ſal weſen,

weick ghevoelen de cracht ende

ſterckte der ziele is, die ſy heeft om

te gevoelen, ende om de voorworp

ſelen derkrachten te ghenieten.

De ziele noemt hier ſeer eygenta

lijck, die krachten Hollente weſen:

want ghevoelende, dat die Hollen

de grondelooſe kenniſſé, ende klaer

heden deſer Lampen ontfanghen,

ſoo ſiet ſy oock klaerlijck, dat ſy

oockſoo diep zijn, als# diepte is

der kenniſſe, ende der liefde, ende

dat ſy ſooveelbequaemicheyt, ende

ontfangh-plaetſen heeft, als ſyver

ſcheyde oorſprongen der kenniſſen,

der ſmaken, ende der vreughden

ontfanght, welcke ſaken worden al

te-mael ontfanghen , ende beſloten

in dat Hol desghe voelen der ziele,

het welck eene bequame cracht is,

die de ziele heeft, om die ſaken te

beſitten, te gevoelen, ende te ſma

ken : ghelijckerwysden gemeynen

ſin der phantaſie, d'ontfanghbaer

plaetſe is van alle de voor-worpſelé

der uytwendige ſinnen, alſooisoock

deſen ghemeynen ſin der ziele vera

licht, ende versiert door eene ſoo

edele, ende verheve beſittinghe.

IV. v ER SKEN.

Die te voren duyſter, en

blindt waren.

Mtwee redenen kan d'ooghe

belet worden van niet te ſien ,

N n n d'eert ,
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d'eene, als ſy in't doncker is, dans

dere, als ſy blindt is. Godt is het

licht , ende het waerachtich voor

worpſel der ziele, ende als ſy daer

van niet verlicht en wort, dan is ſy

inde duyſterheyt, al-hoe-wel dat-ſe

feer klate ooghen heeft. Maer als ſy

in ſonden is, oft dat-ſe hare ghene

gentheyt met andere diiighé onder

oudt , ende becommert , ſoo iſſe

blint, ende al hoe-wel dat'et God

delijck licht als dan niet en onta

breeckt, nochtans om dat-ſe blindt

is, ſoo en fietſy'et niet, ter oorſa

ken van hare duyſterheyt,de welcke

is eene oefentlijcke onwetentheyt,

die ſy heeft, de welcke, eer dat Godt

haer door deſe over-vormentheydt

verlichten, oock du ſter, ende on

wetende was, van ſoo vele goede

ren des Heeren, ghelijck den Wyſe

man ſeght aen hem geſchiet te zijn,

eer dat Godt hem verlicht hadde :

der ſinnen, de weleke , hoe dat ſe

afgrondelijcker zijn, ende diepere

Hellen hebbé (als Godt die het licht

is, haer niet en verlicht ) hoe dat-ſe

oock afgrondelijckere, ende diepe

re duyſterniſſen hebben. Waer uyt

volght dat'et onmoghelijck is, dat

fe Funne ooghen konnen ſiaen op

het Goddelijck licht, ja ſelver ten

kan hun niet in-vallen, gileaterckt

dat ſy'et noyt gheſien en hebben,

noch en weten hoedanich dat'et is ,

ende hierom en konnen fy dat niet,

wenſchen , maer in teghendeel ſy.

### duyſterniſſen begee

ren, ende alſoo ſul en ſy van d'eene

duyſterheyt in d'andere vallen, ghe

leydt zijnde van die eerſte duyſter

heyt : want eene duyſterheyt en kan

nret feyden als tot andere duyſter

heden, ghelijck David ſeght : Dint

dagh geeft het wordt over aan den Pſ: 15,

dagh , en de den nacht leert de weten- 2.

Hy heeft myne ontpetentheden verlicht:' ſchap aen den nacht. Eude alſoo eené

ende geeſtelijcker-wyſe geſproken,

daer is wel een groot verſchil van te

ſegghen, hy is in de donckerheyt ,

ende hy is in de duyſterheyt : want

te zijn in duyſterheyt, dat is blindt

te zijn inde ſonde , maer men kan

wel in't doncker zijn, ſonderſcnde:

het welck op twee der-ley manieré

kan ghefchieden, te weten, nopen

de de naturelijcke ſaken, geen licht

hebbende van eenige van die ſaken :

ende nopende de boven-naturelijcke

ſaken, geen licht hebbende van me

nighe van die.

Voor ſoo veel dan, als aen-gaet

deſe twee ſaken, de ziele ſeght hier

afgrondt der duyſterheden , roept

eenen anderen, ende eenen afgront

des lichts, eenen anderen at grondt

deslfchts, ende aſſoo roept eſckeen

ſijns ghelijcken : ende alſoo 'rlicht

der gratie, het welck Godt de ziele

van te voren haddein-gheſkoft,waet

door ſy de ooghé van haren afgront

hadde geopent, om het Goddelijck

licht t'aenſchouwen . door welcke

ſake ſy haer lief ghetailich , ende

aenghenaem hadde gemaeckt, heeft

eenen anderen afgrondt der gratie

gheroepen , den welcken is deſe

overvormenthèyt der ziele in Godt,

doorde welcke d'oeghe vonden ſin

dat haer verſtandt ſeer duyſter was-feer verlicht ende aengenaem blyft.

íonder Godt: want tot dat Godt ge

keyt hadde : Dat'et licht worde, ſoo

waren de duyſterheden op het aen

ſchijn vanden afgront vande Hollen

De ſinnelijckheyt was daer-en-bo

ven oock blindt, voor ſoo veel als ſy

haer vernoeghen in andere dinghen

hadde, die buyten Godt waren,

- - - Wafſt
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want den luſt veroorſaeckt de ver

blintheyt in het opperſte, ende re

de lijck deel, die ſich veruniddelt ge

lijck eene vlecke ofte wolcke, ende

kleeft ſich aen d'ooghe des herten,

op dat hy de dinghen, die voor hem

zijn, niet en ſie : ende alſoo was hy

blint,voor ſoo veel als hy dé ſmaeck

vande ſinnelijckheyt volghden, om

die over groote rijckdommen, ende

Goddelijcke ſchoonheden te ſien,

die van achter waren. Want gelijc

-kerwys oock de minſte ſake op d'oo

## gheleyt, ghenoeghſaeun is om

t gheſicht te beletten, ende datmen

geene ſaken, hoe groot dat-ſe oock

moghen zijn , ſien en kan : alſoo

# eenen enckelen luſt , daer de

ziele aen onderworpen is, is voor

dien tydt ghenoeghſaem , om alle

die wondere Goddelijcke gratiente

beletten, de welcke ſeer verre zijn

vande ſmaken, ende ghenegenthe

den, daer de ziele begeerich naer is.

Wie ſoude hier konnen ſegghen,hoe

onmoghelijck dat etaende ziele is,

die aen hare gheneghentheden on

derworpen is, te oordeelen vande

ſaken Godts, ghelijck ſy in haer ſel

ven zijn ? want om een goet oordeel

te ſtrijcken over Goddelijckeſaken,

ſoo moet men eerſt alle ghenegent

heden , ende vernoeginghen gant

ſchelijck verfoeyen, noch de ziele

-en magh met die niet oordeelen :

want ſy en ſoude anders de Godde

lijcke ſaken voor ſoodanighe niet

achten , ende ontfanghen, ende in

tegendeel dieſoodanich niet en zijn,

ſoude ſy voorGoddelijcke ſaken ont

fanghen : want ſoo langh als deſe

vlecke, ende wolcke op d'ooghe des

Verſtants is,ſoo en ſal-ſe niet anders

- ſien, als een wolcxken, nu van een

ooleur, nu van een ander, volghens

K - 2

dat de voorworpſelen vertooghen,

ende ſy laet haer voor ſtaen, dat dit

wolcxken , Godt is , om dieſwille

dat-ſe niet anders en ſiet,als de wolc

ke, die den ſin bedeckt, ende Godt

en valt niet onder den ſin. Ende al

ſoo de ghenegentheyt, ende den ſin

'nelijcken ſmaeck beletten de ken

niſſe der verheve ſaken, ghelijck

den Wyſe-man met deſe woorden te

kennen geeft, ſegghende : Want de

betoaveringhe vanden ydelen klap,ver

donckert goede dinghen , ende de onge

ſtadicheyt der quaet-luſticheyt , vera

keert denſin# archeyt. Hieron

de ghene,

niet en zijn, dat-ſegheſuyvert zijn

van hunne ghenegentheden, ende

ſinnelijcke luſten, maer hierin noch

eenichſints ſinnelijck zijn, die mo

ghen vryelijck ghelooven, ende hun

vaſtelijck laten voor-ſtaen-, dat-ſe

ſlechte, ende verworpe ſaken des

geeſts(# die zijn, de

welcke de ſinnen ſeer naer genaken,

daer ſy noch in leven) voor groote

ſaken ſullen komen te achten; ende

verheve ſaken des geeſts, die vande

ſinnen meerder vervremt zijn, ſula

len ſy komen te verkleynen, ende

te verachten.

Den ſinnelijcken menſch, is den

ghenen, die noch leeft met de ghea

negentheden ſijnder nature,de welc

ke, al-hoe-wel dat-ſe ondertuſſchen

geeſtelijcke ſaken ghenaken, is't by

aldien nochtans dat hy met ſyne na

turelijckeghenegentheydt die wilt

aen-kleven, ſoo zijn't alreets natu

relijckeghenegentheden. Want ten

eefter niet toe, dat'et voorworp

ſel geeſtelijck is , is't dat de ghenea

gentheyt haren oorſpronck uyt haer

ſelven is nemende, ende hare cracht

en wortel inde nature gheveſticht

N n n 2. heeft,
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heeft. Maer ghy ſult my miſſchien

ſegghen : als men Godt wenſcht,

ende begeert, en is dat niet boven

naturelijck ? Jck antwoorde, dat'et

altydt ſoo niet en is, maer alleene

Hijck, als de beweginghe boven-na

turelijck is, ende als Godt de cracht

eeft van ſulcke# Gºn

de dat is wel verſcheyden: maer als

# die begeerte uyt u eygen ſelven

wilt
hebben, op die maniere en is'et

niet anders als iet naturelijcx. Hiere

om als ghy uyt u ſelven aen die gee

ſtelijcke# wilt kleven,

ende dat ghy, uwe naturelijckeghe

negentheyt daer in comt t'oefenen,

ſoo ſteldy eene vlecke, ende ghy zyt

eenen ſinnelijcken menſch, nochgy

en ſult van geeſtelijcke ſaken, die al

de ſinnelijckheyt, ende naturelijcke

genegentheyt te boven gaen, eenich

oordeel konnen ſtrijcken , oft die

verſtaen. Ende is't ſaken , dat ghy

bier van noch twyffelt, ſoo en wete

niet meer wat u ſegghen , dan dat

hy het ſelven wederom wilt her

eſen, ende 'tkanweſen dat ghy van

uwe twyfelachticheyt ſult verloſt

zijn : want de ſubſtantie der waer

heyt is ten vollen uyt-gheleyt, ende

verclaert gheweeſt : noch ten is niet

noodich van deſe ſake hier voorder

te handelen. Deſen ſin dan die te

voren duyſter was ſonder dat God

delijck licht, ende verblint door ſya

neghenegentheden, is tegenwoor

dich in#

ſyne diepe Hollen door den middel

van dit Goddelijck licht. Door onghe

woonelijcke uytnementheden hitte,ende

licht Beſamen gevenaen hari'Beminden,

V. EN VI. VERSKEN.

Met ongewoonelijcke
-

uytnementheden, -

Wermte en licht te ſamen

geven aen haren Be

minden. - --

G Hemerckt dat deſe duyſterhe

den der krachten, op eene ſco

wonderlijcke maniere in die won

derbare klaerheden van die Lampen

gheſtelt, ende nu alreets verlicht,

ende in Godt ontſteken zijn, behal

ven dat-ſe haer ſelven aen hem ghe

heel en gantſch over-geven , ſop

feynden ſy tot Godt in Godt die ſel

ve klaerheden, de welcke ſy van

hem met eene minnelijcke glorie

ontfanghen hebben, zijnde nu ghe

neghen tot Godt in Godt, zijnde van

ghelijcken oock ontſteke Lampen,

aen haren Beminden toe-ſchicken

de het ſelve licht, ende Wermte der

liefde, het welck ſy ontfanghen

Want op de ſelve maniere dat ſy die

Wermte der liefde ontfanghen,gevé
# die hier aen hem , ende dat met

ſulcke volmaecktheyt , ghelijcket

aen haer ghegeven is, ghelijckerwys

een glas, het welck met de ſtralen

der ſonne beſtraelt is; al-hoe wel

dat'et hier gheſchiet op eene verhe

vendere maniere, uyt reden vande

oefeninghe des Wilſe, die hier tuſ

ſché komt. Met onghetvvonelijcke Uyt

nementheden, te weten met vremde,

ende ongewoonelijcke Uytnement

heden, die alleghemeyn gevoelen,

ende groot-achtinghen te boven

gaen. Want ghelijckforinelijckaen

d'Uytnementheyt, met de welcke

het Verſtandt de Goddelijcke Wyſ

heyt ontfangenheeft, is oock d'Uyt

nementheytzendekdevolmaecktheyt

met de welcke de ziel, die&# S
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ende volghensd'Uytnementheydt,

met de welcke den Wille met den

Goddelijcken Wille vereenicht is, is

van ghelijcken oock d'uytnement

heyt, met de welcke hy aen Godt

in Godt, de ſelve goetheyt is geven

de: want tot dieneynde#
# te geven. Ende op de

ſelve maniere volgens de volmaeckt

heyt, met de welcke fy kent inde

grootheyt Godts » blyvende in die

vereenicht, verlicht ſy, ende geeft

. Wermte der liefde, ## volghens

d'Uytnementheden, en volmaeckt
hedenvan andere Goddelijke ey

ghendommen, de welcke hyaende

ziele mede-deelt, te weten van de

ſterckheyt, ſchoonheyt, rechtveer

dicheydt &c. zijn oock d'Uytne
mentheden, met de welcke den

geeſtelijcken ſin ſich verheugende,

# aen ſijnen Beminden, infijnen

Beminden het ſelve licht, het welck

hy van hem ontfanght. Want aenge

ſien, dat ſy met hem in defenſtaet

eens gheworden is, ſoo is ſy Godt

door mede-deelinghe: endeal-hoe

wel dat et ſoo volcomentlijck niet

enis,# in't ander leven, ſoo

is't nochtans(ghelijck wy gheſeydt

hebben ) ghelijck inde ſchaduwe

Godts. Ende op deſe maniere zijn

de, door den middel van deſe over

vormentheyt eene ſchaduwe Godts,

ſoo doetſy in Godt, doorGodt, het

ghene hy door ſyſelvé in haerisuyt

werckendeghemerckt dat den Wil

le van dietwee,maer eensen is. En

de alſoo,gelijckerwysGodtſyºſelven

aen haer geeft, met eenen vryen,

ende vriendelijcken Wille, alſoor

geeft ſyjoock in eenighe maniere

Godtſelver aen Godt, door eene

minnelijeke wel-behaeghlijckheyt,

seweeks zwart Goddelijck We

-

ſen, ende van ſyne volmaecktheyt

heeft, hebbende den wille ſoo veel

te vryer, ende te vromer, hoe ſy

meerder vereenicht is met, Godt

in Godr.

Ende dit is een verhole ende gront

hertighe gifreder ziele aen Godt ge

daen: want het ſchynt aldaer waer

achtelijck aende ziele , dat Godt

haertoe behoort, ende dat ſe hem

beſt ghelijck een verkoſen kinde

Godts, met eyghendom van recht,

door de gratie, die Godt uyt ſy ſel

ven aen haer gedaen heeft: ſy geeft

hem dan aen ſijnen Beminden, die

Godtſelver is, die ſich aen haer ge

even heeft. In welcke ſake ſy alles

etaelt, dat-ſe ſchuldich is: wantſ

geeft hem feer geerne ende vrywila

lichlijckſoo veel, ende dat met ee

neonweerdeerlijcke vreught, ende

blyſchap, gevende den H. Geeſt,ge

lijck eene ſake diehaer toe-behoort,

met eene vrywillighe over leverin

ghe, op dat hy ſoude bemint zijn 2

helijck'et oorboorlijck is, waer in

# ziele een on-uytſprekelijck ver

noeghen heeft, ſiende dat fy Gods

eene ſake geeft, die met fijn oneyn

delijck Weſenover-een-comt. Want
al-hoe-wel dat et waer is, dat de

ziele Godt op een nieuw niet en kan

even aen Godtſelver, ghemerckt

at hy in ſy ſelven altydrºden ſelven

is, des niet teghenſtaende, doet ſy

het# ende volmaeck

telijck, gevende aen hem alles, het

ghéne ſy van hem ontfanghen had."

de, om de liefde te vergelden, het

welck niet anders en is als ſoo week

te geven, ghelijckaen haerghegea
ven was: ende Godt is voldaén met

die gifte derziele, want ſy en ſolide

niet tevreden zijn met eene minde

ze gifte, overſulckx ontfanght hy-ſe

N nºn 3 ſeer
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I7. Io.

ſeer gerne, ende met eene minſaem

heyt, ghelijck eene ſake, die de zie

le toe-behoort, het welckaen Godt

ghegeven wort in den ſin, ghelijck

wy gheſeyt hebben, ende in het ſel

venbemint hy haer, ende hy geeft

ſich wederom vrywillichlijckaende

ziele, ende in het ſelven bemint hy

de ziele, ende alſoo is'er metter daet

cene weder-keerighe liefde tuſſchen

Godt ende de ziele, in ghelijck-for

micheyt der vereeninghe, ende der

houwelijcke over-gevinghe, in de

welcke de goederen van weder-ſy

den, die het Goddelijck Weſen zijn,

in beſittinghe zijn van hun tweën in

de vrywillige over-gevinghe vanden

eenen, ende vanden anderen , den

eenen aen den anderen ſegghende,

het ghene den Sone Godts ſeyde tot

ſijnen Vader : Alle myne ſaken zijn

d'utve, ende alle uwe ſaken zijn de my

ne, ende in die ben ick verclaert : het

welck in't toe-komende leven, in

eene on ophoudelijcke genietinghe

gheſchiet , ende i . dienſtaet der

vereeninghe, als wanneer de mede

deelinghe Godts, ende der ziele ge

ſtelt is in eenewerckinge, ende oef

feninghe der liefde; als-dan (ſegh

ick) kan de ziele deſe gifte doen,al

hoe wel dat 'et van eene veel groo

tere Weſentheydt is, als hare be

quaemheyt ende Weſen is. Want

't is niet dan te claer, dat den genen,

die vele rijcken, ende volckeren be

ſit, al hoe-wel dat-ſe meer weſent

heyt hebben, als# is hebbende,hy

kan-ſe nochtans wel geven, aen den

ghenen, die'et hem belieft. Ende

dit is d'alder-grootſte voldoeninge,

ende# der ziele , te ſien,dat

fe aen Godt meer geeft, als ſy in haer

ſelven is, gevende foo mildelijck

Godt aen hem ſelven, ghelijck eene

-

ſake die haer toe-behoort, ende dat

met ſulck een Goddelijck licht,ende

viericheyt der lieſde, ghelijck'etaen

haer ghegeven is : het welck in't

toe komenoe leven gheſchiet, door

den middel van't licht der glorie,en

de liefde, ende nu in't teghenwoor

dich leven door een alder-verlichſte

Gheloove, ende eene alder-vierich

ſte liefde : ende op die maniere,

'Geven die diepe Hollen

der ſinnen te ſamen licht,

ende overmte, aen haren

Beminden, met ongewoo

melijcke uytnementheden:

Te ſamen, want de mede-deelinghe

vanden Vader, vanden Sone, ende

vanden H. Geeſt, is ghevoeght inde

ziele, die het licht, ende het vier

der liefde zijn. e

Maer hier ſtaet in't kort te be

mercken met wat eene Uytnement

heyt de ziele hier deſe over-leverin

ghe doet, waer op men moet acht

nemen, dat ghelijckerwys 'de ziele

in't werck van deſe vereeninghe ee

ne ſekere ghelijckeniſſe der ghenie

tinghe comt te ghenieten, de welc

ke uyt de vereeninghe des verſtants,

ende uyt d'affectie tot Godt is voort

komende, verheught zijnde in haer

ſelven , ende verbonden, doet aen

Godt deſe gifte van Godt, ende

van haer ſelven in Godt, op ſeer

wonderlijcke manieren : want voor

ſoo veel als de liefde aengaet, de

ziele draeght haer ten opſicht van

Godt Met ongewoonelijcke uytnement

heden : ende op de ſeive maniere,

ten opſicht van't gemerck ofte teec

ken der ghenietinghe , van ***#
- * * SCIA
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kenoock ten opſicht vanden lof, en

de danckbaerheyt. Ende voor ſoo

veel het eerſte aen-gaet,te weten de

liefde, ſy heeft dry de voornaen

ſte Uytnementheden der liefde, De

eerſte is, dat de ziele Godt hier be

mint door Godtſelver , de welcke

voorwaer is eene wonderlijcke Uyt

nementheyt : want ſy bemint,ont

ſteken zijnde door de H. Geeſt,ºn

de hebbende in haer ſelven den H.

Geeſt,ghelijckerwys denVader,den,

Sone bemint, volghens'tgMeng den

H. Joannesſeght : op dat de liefde,

# hy ºntmºede## hebt (ſeght

- ### tot den Vader) in hunlic -

den machitºsſen, en de ick in bun. De

tweede Uytnementheyt , is Godt

in Godt beminnen, want in deſe

krachtighe vereeninghe, wordt de

ziele inde liefde Godts verſlonden,

de Godt geeft ſich van ghelijcken

# met eene groote kracht aen de

ziele. De derde Uytnementheydt

der liefde, is Godt dºet beminnen,

om het ghene dat hy is. Want ſy en

Bemint hem niet alleen elijck, oin'

dat hy hier mijdt gegº, liberael is

&c, maer veel meerder bemint ſy

hen, om dieſwille dat hy dit al te

niael Weſentlijck in ſy ſetven is. En

de rakende dat gheherck, ofteteec

ken derghenietinghe, heeft ſy dry

andere voornaemſte Uytnementhe

den, die wonderlijck zijn d'Eerſte

is, om dieſwille dat de ziele Godt

aidaer## vereenicht zijnde

met defſelven Godt, want gelijca

kerwys de ziele'tVerſtant hier ver

eenicht met de Wysheyt , goetheyt

c, de welcke fy ſoo claerlijck kent

# wel dat et ſoo claerlijck niet

, ghelijck'et in toe-komende

# weſen ) ſoo# ſy

aken,

tel

die ſy beſcheydentlijck verſtaer,

lijck wy alreets gheſeyt hebben.

tweede Uytnementheyt is, ſich opa

rechtelijck inGodt alleen te verheu

ghen, ſonder eenighe andere men

ghelinghe der ſchepſelen. De derde

verhanginghe is, hem alleen glijck

#

te ghtnieten, om het ghene dat hy

is, onder eenighe mengelinghe van

# , noch van

cenighe andere gheſchapen ſake.

Maer voor ſoo veel als den lofaen

gaet, die de ziele geeft aen deſe ver

eeninghe, daer in worden oock dry

Uyrnementheden ghevonden. De

eerſte is, om dieſwille de ziele het

doet door verbinteniſſe, want fy

beſnerckt dat Godthaer geſchapen

heeft tot ſijnen lof,ghelijck hyſeght

door Iſaias : Dit volck heb ick voor

my## , het ſalmynen lof ver

tellen. De tweede Uytnementheyt

is, Godt te loven, om de weldaden

die ſe ontfangt,ende om de vreught,

die ſy gevoelt indien grooten Heere

te loven. De derde is, hem te lové,

om het ghene dat hy in ſy ſelven is :

want al-hoe-wel dat de ziele daer

uyt### en quanne te

trecken, ſooſſoudeſy hem nochtans

loven, om het ghene dat hy is. Voor

ſoo veel als aen gaet de danckbaer

heyt , daer zijn dry andere voor

naemſte Uytnementheden. d'Eerſte

is, danckbarich te zijn, ende Godt

te bedancken over de naturelijcke,

## goederen, ende voor

alſe andere weldadé. De tweedeis,

eene beſondere vreught, die ſyghe

voelt in Godt te loven:want ſy wortº

ſeer krachtelijck verſlonden in deſen

lof. De derde is, Godt alleenelijck

te leven ende te dancken, om het

hene dat Godt is, het welck veel

# vreughdelijcker is,

HET

-

goan.

27.26.

n is

leven - -

haergrootelijckx in alle die

Iſa,42:
Z.I,
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Quan manſo y amoroſo Hoe ſoet, en de minnelijck,

Recuerdas en miſſeno ! Ontivaeckeghy in mynen ſchoot!

Donde ſecretamente ſolo moras ! Waer ghy beymelijck alleen verblyft,

Y en tu aſpirar ſabroſo Ende in uwe ſoete ineblaſinghe,

De bien , y gloria lleno » Vol van Goet ende Glorte , ,

Quan delicadamente meenamoras! Hoe teerlick ontſteeckdy my met liefde,

Verclaringhe des Gheſangh.
" " . - .

### EZiele keert haer ſelven hier, tot haren Bruydegom, hem

# grootelijckx achtende , ende bedanckende , over die twee
iſ. D wonderlijcke Uytwerckinghen, de wººncke hy ondertuſſchen

# in haer voorts-brenght, ende uyt-werckt door deſe vereenin

ghe , merckende oock de maniere, met de welcke hy die doet,

ende d'uyt-werckinghe, de welcke ſy daer door comt t'ontfanghen. De

eerſte uvt-werckinghe is eene Ontiveckinghe van Godt inde ziele, ende de

maniek- met de welcke dit gheſchiet, is de ſachtmoedicheyt, ende de lief

de. De tweede uyt-werckinghe is de In-blaſinghe Godts in de ziele , ende

de maniere ofte middel hier van zijn het goedt, ende glorie, die haer in

die In blaſinghe mede-ghedeelt zijn; ende het ghene de ziele hier uyt comt

tºontfanghen - is eene teere, ende delicate ontſtekinghe der liefde : ende

alſoo is't, al oft ſy ſeyde : d'Ontweckinghe die ghy doet, 3 Woordt Bruyde

gom, inden grondt mijnder ziele, waer in ghy alleen heymelijck verblyft.

onder ghierucht, ghelijck haren Heere, niet# ghelijck in uhuys,

noch oock ghelijck in u ſlaep-kamer; maeroock #
- - - helijck in mynen eyghen

ſchoot, innichlijck, ende vaſtelijck vereenicht, hoe ſoetelijck, ende min

nelijck doet ghy die [ dat is te ſegghen, ſeer ſoet ende minnelijck J ende

inde ſoete In-blaſinghe, de welcke ghy in deſe uwe ontwakinghe my ſoet

maeckt, de welcke vervult is met goet ende glorie, met wat eene teeric

heyt ontſteeckt ende verbindt ghy my met liefde ! Waer in de ziele haer

comt te dienen vande ghelijckeniſſe vanden ghenen, den welcken, naer dat

hy van ſijnen ſlaep comt t'ontwaken, ſchept ſijnen aeſſem : want ſy ghe
voelt dat'et alſoo is, - - -
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1. EN II. VERSKEN.

Hoeſoet,ende minnelijck,

Ontwaeckt ghy in mynen

ſchoot !

Odt doet veel-der-hande ſoor

ten van Ontwaeckinghen in de

ziele, die ſoo menichvuldich zijn »

dat waer het ſaken, wy die wilden

te voorſchyn brenghen. wy en ſou

den noyt een eynde hebben , maer

d'Ontwaeckinghe die# Godts

hier doet,'twelcke de ziele hier wilt

te kennen geven,is [naer mijn oor

deel ] eene van de verhevenſte, die

het meeſtegoet doet aende ziele :

want deſe Ontwaeckinghe die het

Woordt Godts doet, in't diepſte der

ziele, is eene beweginghe van ſula

ke Uytnementheyt, Heerſchappye,

, ende Glorie, en van eene ſoo innige

- 3foan.

6. 64.

ſoeticheyt, dat alle balſemen, ende

wel-rieckende ſpecerijen, ende alle

de bloemen des werelts gheſtroyt,

ghewendt, ende om-ghekeert ſchy

nen te weſen , om hunnen geur te

geven : ende daer-en-boven dat alle

de Rijcken, ende Heerlijckheden

des werelts, van gelijcken oock alle

de Vermogentheden, ende krachten

des hemels hun beroeren, ende niet

alleenelijck dat, maer oock dat alle

de ſchoonheden vermogentheden ,

ſubſtantien, ende volmaecktheden

van alle gheſchape ſaken, ſchynen,

ende veroorſaken de ſelve bewegin

ghe te ſamen, ende in een. Want

gelijck den H. Joannes ſeght : Alle

dinghen zijn leven in hem : endege

lijck den H. Paulus ſeght : In hem

S-43. 17 leven ty, ende roeren ons, ende hebben
28

't tveſen, - " "

Waer uyt volght, dat dien grooa

ten Keyſer ſich willende aen de zie

leveropenbaren, ende ſich roerende

door deſe maniere van verlichtinge,

fonder dat hy ſich nochtans roert,

den welcken (ghelijck Iſaias ſeght)

Sijne Heerſchappye draeght opJijne

ſchouderen, te weten het over groot

gryp der Hemelen, deraerde, en

de der helle, endeal'et ghene, dat

ter in is, alles onderſteunende Ighe

lijck den H. Paulus ſeght ] Door'e

Woordtſijnder kracht;Hieruyt volght

# ick) dat alle ſaken te ſamen

ich ſchynen te roeren. Ghelijcker

wys dat waer het ſaken d'aerde qua

me te beven, alle naturelijcke ſaken,

die daer in zijn,oockſouden |roeren,

ende beven, alſoo geſchiet et oock,

als dien Prince ſich roert, den welc

ken (in den ſin, ghelijck w, geſeyt

hebben ) ſijn princelijck hof 'ſelver

draeght, ende niet van fijn hof ghe

draghen en wort : al-hoe-wel dat

deſe ghelijckeniſſe niet ſeer eyghen

en is, ghemerckt dat-ſe hier hun ſel

ven niet alleenelijck en ſchynen te

roeren; maer ook de ſchoonheyt

den wortel van

van hun weſen, van hunne kracht,

van hunne aenghenaemheyt, ende

nne geduericheyt,

ende leven in hem ,# t'ont

decken : want de ziele kent aldaer

hoe dat alle ſchepſelen, ſoo aertſche

als hemelſche, hun leven gheduric

heyt, ende kracht in hem hebben :

ſy verſtaet oock, het ghene hyſeght

in't boeck der Wysheyt : Door my

regneren de Coninghen : door my ghe

bieden de Princen, ende de machtighe

onderſcheyden de rechtveerdicheyt, ende

verſtaen-ſe. Ende al-hoe wel dat 'et

waer is, dat de ziele aldaer bennerckt

dat die ſaken van Godt verſcheyden

zijn, voor ſooveel als ſy een geſcha

OO O pen

Iſa. 9.

g, zº

Hebr. v.

Prov. 8

15.
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t

pen weſen hebben, ende dat ſe die
aldaer in hem kent met hare ſterck

te, oorſpronck , ende kracht 3 des

niet teghenſtaende, ſoo kent ſy dat

Godt is in ſijn Weſen met ſulck eene

oneyndelijcke# bové

alle die ſaken, dat-ſe die beter kent

in haren oorſpronck, als in haer ſel

ven. Ende dit is de groote verheu

ginghe van deſe# , de

welcke is, de werckinghen door ha

re oorſaken te kennen.

't Is voorwaer eene wonderlijcke

ſake, hoe dat deſe roeringhe inde

ziele gheſchiet , gemerckt dat Godt

onberoerlijck is : want ſonder dat

Godt ſich roert , ſoo wort ſe ver

nieuwt, ende van hem gheroert,en

de met eene ſekere wonderlijcke

nieuwicheyt, wort haer dat Godde.

lijck leven gheopenbaert , ende het

weſen, ende over-een-kominge van

alle de ſchepſelen ontdeckt,d'oorſa

ke nemende den naem van#

werckinghe, die-ſe voorts brenght.

Volghens welcke uyt werckinghe

magh men ſegghen, dat Godt ſich

roert, gelijck den Wyſe-man ſeght:

Boven alle beroerlijcke dinghen is de

Wysheyt d'alder-beroerlijckſte : niet,

om dat ſy haer roert, maer om dat

ſe den oorſpronck, ende wortel is

van alle roeringhe, Ende in haar ſel

ven gheſtadtch blyvende (ghelijck den

ſelven Wyſe-man een weynich daer

naer ſeght k vernieuwt-ſe alle dingen:

ende het ghene hy daer wilt ſeggen,

is, dat de Wysheyt meer wercke

lijck is, als alle andere werckelijcke

dinghen. Ende alſoo moeten wy

hier ſegghen , dat de ziele in deſe

roeringhe de ſelve is, die gheroert,

ende ontweckt wort, ende hierom

geeft ſy ſeer eyghentlijck den naem

van Ontweckinghe, maer Godt die

*, -

blyft altydt inden ſelven ſtaet, inden

welcken de zielehem gheſien heeft,

roerende, beſtierende, en de het we

ſen", ſterckte, ſchoonheyt ende gt

ven aen alle ſchepſelen gevende,ent

de die al-te-mael in ſy ſelven virtu

elijck, teghenwoordichlijck, ende

ſeer verheventlijck beſluytende, de

ziele ſiende wat Godt in ſy ſelven is

ende wat hy is inde ſchepſelen. Ge

lijck den ghenen, die eene openinge

heeft van een palleys, ſiet met eenen

wip d'uytnementheyt vanden per

ſoon die daer in is, ende ſiet te ſd

mé al het ghene hy dger doet.Over

ſulckx, voor ſoo veel als ick kan be

grypen, de maniere op de welcke

deſe Ontwaeckinge, ofte aenſchou

winghe der ziele gheſchiet, is, dat

Godt eenighe van vele deckſels, en

de gordynen ſchuyft, ende wegh

nent, de welcke ſy voor haer oogen

heeft » op dat-ſe ſoude konnen fieta,

wat hy is, ende als-dan door-ſchynr,

ende wort van verre onderkent ##

hoe wel ſeer duyſterlijck, want alle

de deckſelen en zijn niet wegh ghe:

nomen, blyvende noch het deckſel

des Gheloove j. dat Goddelijckaen

ſchijn , vol van gratie, het welck »

ghelijck het alle dinghen door ſyne

Cracht is roerende, ſooſ hynen te

ſamen met haer alle dinghcn die ty

doet, ende dit is d'Onwaeckinge der

ziele. Al-hoe-wel dat men occk

voorwaer | gheſnerckt dat alle goet

des menſche van Godt voorts-count,

ende dat hy uyt ſy ſelven niet en

vermagh ] met de waelheyt magh

ſegghen, dat onſe ontweck:rghe

eene ontweckinghe Godrs, ende on

ſe verheffinghe, eene wel heftinghe

Godts is. Ende alſoo , als David

heſeydt heeft : Staet op, waerom

# ghy Heere , is al't ſelven, al ***
c#t
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eft hygheſeyt hadde : heft ons op,

ende ontweckt ons, want wy zijn

#he vallen, ende ſlaeperich gewor

## Hierom , om dieſwille dat de

ziele in eenen ſlaepghevallen was,

uyt den welckenſſy neyt uyt haer

ſelven ſoude hebben konnen ont

vaecken, ende dat Godt alleen is,

die haer ooghen heeft konnen ope

nen, ſoo noemt ſy deſe ontweckin

heeſeer eygentlijck, eene ontwec

kinghe Godts te weſen, ſegghende:

ſpnirt ckt ghy in mynen ſchoot.

II. VERSKEN.

Ontyvaecktghy in mymen

ſchoot.

Ntweckt ons, verlicht ons, ô

Heere, op dat wy de goederen,

die ghy ons altyt voor-ſtelt,moghen

kennen, ende beminnen , ende wy

ſullen dan kennen, dat ghy u ghe

roert hebt, om ons weldaden, ende

gratien te doen, ende dat ghy ons

gedachtich zyt gheweeſt. Ende t'is

ganſch onſienelijck, het ghene de

ziele in deſe ontweckinge kent, en

de ghevoelt van d'uytnementheyt

'Godts in't bennenſte haerder inwen

dicheyt, het welck den Schoot is,

daer wy hier van ſpreken. Want ee

me onmatighe kracht, geeft een ge

clangh in de ziele in eene ſtemme

van eene menichte der uytnement

heden ende van duyſent-mael duy

ſende deughden, in de welcke de

ziele haer ſelven onder-houdende ,

ende ſtil blyvende, blyft vervaer,

minnelijck in hem, die alle ſoetic- "

heden , ende bevallicheden der

ſchepſelen in ſy ſelven behelſt ende

beſluyt.

Maer hier comt eene twyfelach

ticheyt te voorſchyn, hoe dat de

ziele in haer ſterfelijck lichaem

zijnde, ſooſtercke mede-deelinghe

kan onderſtaen, daer in haer geen

onder-ſteunſel, noch cracht en is,

om ſoo veel te draghen, ſonder haer

ſelven te begeven? Ghemerckt dat

de Koninginne Eſther, alleenelijck

maerden Koninck Aſſuerus gheſien

hebbende » in ſijnen Throon, ghe

kleedt metkonincklijcke kliederen,

ende blinckende van goudt, ende

koſtelijckegheſteenten, ſoo groote

lijckx gevreeſt, ende gebeeft heeft ,

van hem te ſien ſoo vervaerlijck in

ſijn gheſicht, dat-ſe in onmacht ge

vallen, ende beſweken heeft, ghe

lijck ſy ſelver belyt, ſegghende :

Ick hebbe u gheſien Heere, als Godts

Enghel, endeu denſicht vol van grati

en, ende mijn herte is# “D4e

de vreeſe uwer glorie : Want de glo

rie verdruckt den ghenen die haer

# , als ſy hem niet en verheft,

ende glorieus en maeckt. Hoe veel

te meer, en behoorde de ziele, hier

niet te beſwycken, ghemerckt dat

den ghenen, die ſy kent, geenen

Enghelen is, maer Godtſelver, en

de den Heere der Enghelen, too

nende ſijn aenſicht vol gratien van

alle ſchepſelen, van eene vervaer

lijcke macht, ende glorie, ende van

de ſtemme van eene menichte der

uytnementheden: van welcke ſtem

me ſpreeckt Job op deſe maniere:

Als wy nauwelijckx een kleyn#
lijck, en de volſtandelijck, als een ken van fijne woorden ghehoort hebben, 26- 14

ſlagh-orden der heyr-legheren wel - wie ſalden donder van fijnder grootheyt

gheſthickt, ende wort ſoet, ende moghen aenſien ? ende op een ander

& * Oo o 2 plaetſe
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#
o# 23 plaetſe ſeghthy : Jeken tville niet,

dat hy met veel ſterckheyts met my din

ghe,# dat hy my niet en verdrucke

met de ſiraerheyt van fijne grootheyt.

Maer daerzijn twee oorſaken,waer

om dat de ziele niet en beſwyckt,

ende vreeſt, in deſe krachtighe, en

de glorieuſe Ontwaeckinghe,

"## is: want ghem »"

nu de ziele alreedts is indenſtaet der

volmaecktheyt [ghelijckſy hieris3

inden welcken het ſinnelijck deel

zenuytterſten gheſuyvert, endeſſeer

ghelijck-formichis, aen den geeſt,

Hoo en gevoeltſy deſchadelijckheyt,

ende pynelijckheyt niet, die den

geeſt ghemeynelijck comt te lyden,

die niet gheſuyvert, ende niet wel

bereyt enis, om goddelijcke ſaken

tºontfanghen, in die geeſtelijcke

mede-deelinghen. De tweede, ene

voor-naemſte oorſakeis, de welcke

verklaert wortin't eerſte. Versken

van dit Gheſangh : te weten, dat

Godt ſich aen haer ſoet, en de min

nelijck toont. Want gbelijck hy die

grootheyt, ende glorie toont aen de

ziele , om haer te vervreughen , en

de te verheffen, ſoovermaeckt, en

de verſterckt hy haer, bevrydende

ende beſchermende hare mature, als

hy fijne grootheyt met ſoeticheyt,

rende liefdeaenden geeſt toont ,en

de veropenbaert : het welck den

ghenenſeerwel doen kan die Moy

ſes met ſijne rechter handt be

ſchermt heeft, op dat hyſijne glorie

ſoude ſien, Ende alſoo ondervindt

de ziele in hem ſop veel ſaechtmoe

dicheyt, ende liefde, als ſy in hem

Almogentheyt, Heerſchappyeº en

de grootheyt is ghevoelende, want

al dat isde ſelveſake in Godt.Waer

uyt volght, dat de vernoeginghe,

ende de beſcherminghe ſterck zijn

zw - - -

de glinſterender koſtelijckegeſteene
g

in de ſachtmoedieheytsende liefde,

ſterck, om eene ſtercke vernoegin

ghe 't onderſtaen : ſoo wel dat de

ziele eerder ſterck,#
blyft, als queiende, oft beſwycken

de. Want al is't ſaken, dat de Cor

ninginne Eſther beſweken heeft,

dat is gheweeſt om dieſwille dat

den Coſtinckſich van t beginſel af,

aen haer niet vriendelijck ghetoont

en heeft, maer ghelijkk daer ghe

ſchreven ſtaet# heeft met branden

de ooghen de raſende gramſchap fijn,

herten, te kennen gbegeven. Maer ſo6

haeſt, als hy haer met minnelijcke

ooghen aenſen, ende den ſchepter

om haer te raken, uytgeſteken, en

de haer onthelſtheeft, ſooisſy tot

haerfelvenghekomen, namentlijck

als hy tot haer geſeyt hadde, Hékben

uwen broeder, en wilt niet vreeſën. Op

de ſelye manierengemerckt dat dien

hemelſchen Koninckſich van tbc

ginſel af, hier draeght tot de ziele,

als haren Bruydegom ende Broeder,

ſoo en vreeſt ſy niet. Want toonen

de haer met ſoeticheyt, ende niet

# gramſchap, de ſterckheyt van

#jn vermoghen, ende deliefde van

fijne goetheyt , ſoo deelt hy haer

mede de ſterckte, ende liefde van

fijne borſte, voorts komende ty:

ſijnen Throon tot haer, gelijck #ë-

nen Bruydegom uyt ſijn Bruyde

gomsbeddeken, waer in hy verbor

# was, ende fich buyghende tot

aer, ſooſraeckt hy haer met den

ſchepter van fijne Majeſteyr, ende

omhelſthaer gelijckharen Broeder

't Is daer dan dat de Conincklijcke

kleederen, ende hare geuren, de

welcke zijn de wonderlijcke deugh

den Godts, den glans van't goint,

het welck de liefde is; 't is daer dat

en »
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ten, te weten deboven-naturelijc

e Kenniſſen, ende het aenſicht des

'oordts, vol van gratien, door

ſchynen, ende bekleeden de Conin

ginne ziele, inder voeghen dat ſy,

Gºer vormt zijnde in die deughden

van den hemelſchen Coninck, ſiet,

dat-ſe#gheworden,

is, en de alſoomaghmen inderwaer-,

Heyt ſegghen van haer, het ghene

David ſeght : De Coninginne heeft

gheſtaen aen te rechte 5de in vergulde

de deren, alomme behanghen metme

migher-hande cieraet. Endegemerckt

dat dit al-te-mael gebeurt in 't diep

ſteder ziele, ſoo#ſy: Waer#
kºmelijekalleen verblyft. º

- - - - - - -

Iv. vERSKEN.

Waerghy heymelijek al
deen verb 7. ol

QYſeght dat h in haren Schoot

S# ck# # : want ghe

## hebben, 't isin den

grondt vande ſubſtantie der ziele

ende der krachten, dat deſe ſoete
-h iet. Hier ſtaet

dan te bemiercken, dat Godt in alle

elen, ende in ubſtantie hey

#
blyft, anderſints en ſoude ſy niet

konnen beſtaen, Maer in die verbly

vinghe, is een ſeer groot onder

ſchgyt: wantin ſommighe verblyft

hyſſaer geerne, ende met vernoer

# , ende in andere met miſnoe

ghen. In ſommigheblyft hy gelijck

# iedende ende al

lesbeſtierende 5 maer in anderege

lijc# in een an

der-manshuys,waerinhem niettoe

ghelatenen# ghebieden, oft

gct anders te doen, maer daar veel

la
- -

--

minder ghenegentheden, ende ey--

ghen laten zijn, daer is't, waer hy

meerder alleen, meerder voldaen,

ende gelijck in fijneyghen huysver

blyft,het ſelven regerende, ende be

ſtietende, ende verblyft aldaer, ſoo

veel te heymelijcker, hoe hy daer
# alleen is.# die

Zielº , daerghene ghenegentheden,

noch# ien# ghe

daenten van andere gheſchape fa

ken en blyven, woont hyſeer#
ſpelijck ende dat met eene om hél.

ſingh: ſooveel innigherende ſfere

ker, hoe ſyſuyverde # ende eenn

ſamef## en, die bij En

ten Godf zijn, meerder afgeſche,
den.####

ghen want den duyvel én kan die

Plaetſe niet ghenaken, noch oock

deſe# , noch oock een

nºgh verſtantk##
ghelijckſy is. Maer hy en is aen de

#ſele, die in deſe volmaecktheytge
ſtelt is, niet verborghen : want ſy

ghevoelt hem altyt in haer ſelven,

Het Waere miſſchien, dat hy aen

haer verborghen waer, ten opſicht

Vandeſe Ontweckinghen, de wélcke,

alsſyºgheſchieden, ſoo dunckºetaen

de Zielig, dat denghenen, die tevo

ren in haren Schoot was#
Qntweckt wort, en de al-hoe-we

# hem gevoelden,ende ſmaeck

was het nochtans,#

#'n ºefenſchoot ghe voeldenſlaeper
"#
die Godt in haren Schoetghe voelt

ruſtende 9 hoe oorbaerlijck is het

haer, van haer ſelven van alle ſaken

af te trecken, ende af te ſcheydens

alle hanteringhen te vlieden, ende

met eene groote vreedtſaemheyt te

leven, op dat*ast"#
19.oo 3 en,
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ken, denSck t des Beminden miſ

ſchien niet en ſoude komen te be

roeren , ende t'ontruſten ! Hy ver

blyft daer ghemeynelijck ghelijck

ſlapende, in die om-helſinghe met

de ziele, den welckenſy ſeer wel,

ghevoelt, ende ghemeynelijckſeer

wel ígheniet : want waer het ſa

ken, dat hy in haer altydt bleef,

ghelijck ontwaeckt [ het welck ſou

de weſen, haer liefden, ende ken

niſſen mede-deelende ] dat ſoude nu

zijn, inde glorie weſen. Want is't

ſaken, dat hy maer eenen keer ont

waeckende, ende fijne ooghe allee

nelijck maer openende , de ziele

ſoodanich maeckt, wat ſoud'et w e

ſen, waert dat hy in haer gemeyne

Hijck wacker bleve ? In andere zie

len, de welcke tot de vereeninghe

niet ghekomen en zijn, al-hoe-wel

dat hy daer niet en is teghen fijnen

danck, noch gedwonghen, uyt oor

ſake dat ſe daer toe noch niet ſeer

wel bereyt en zijn, blyft hy daer

verborghen : want ghemeynelijck

en ghevoelen ſy hem niet, ten ſy,

als hy haereenige ſoete, ende ſmaec

kelijcke ontweckinghen doet, al
hoe-wel dat-ſe van de ſelve ſoorte

niet en zijn met deſe, daer wy van

ſpreken, noch met die moghen ver

geleken worden. Maer deſe en zijn

aen den duyvel, ende aen't verſtant

foo wel niet verborghen, ghelijck

die andere, maer hy ſoude wel iet

konnen bevatten, door de bewegin

ghen der ſinnen, omdieſwille dat-ſe

noch niet wel vernieticht en is, tot

dat-ſe tot de# gekomen

is : want ſy doet noch eenige were

kelijcke oefeninghen, om dieſwille

dat-ſe noch niet gheheel geeſtelijck

en is. Maer in deſe Ontweckinghe,de

deſe volmaeckte ziele, alles is vol

maeckt: want hy is't, die 't aldaer

doet, inden ſinghelijck wy gheſeyt

hebben, ende als-dan ghevoelt de

ziele in deſe Ontwaeckinghe ghelijck

als iemandt ontwaeckt, ende fijnen

aeſlem ſchept , den ſoeten weder

aeſſem,ende vriendelijcken in-treck

Godts, ende hierom ſeght ſy : Ende

in uwe ſoete in-blaſinghe.

Iv. v. EN VI. vERSKEN.

Ende in uwe ſoete In-bla

ſinghe

Vol van goet ende glorie,

Hoe teerlijck ontſteeckt
7

ghy my!
An deſé In-blaſinghe Godts en

ſoude ick niet willen ſpreken,

jae ick wille daer van ſwyghé: want

ick ſien klaerlijck, dat ick daer van

niet en ſoude konnen ſpreken, ende .

ſy ſoude minder ſchynen te weſen,

waert dat ick die met woorden wil

de uyt-drucken. Want 't is eene ſe

kere in blaſinge de welcke Godt aen

de ziele doet,ïnde welcke hy, in die

Ontweckinge vande verheve kenniſſe

der Godtheyt, haer in-blaeſt den H.

Geeſt, naer de proportie, ofte ghe

lijckmaticheyt der kenniſle, de wel

ke haer grondelijck verſlindt, haer

ſeer teerlijck met liefde ontſteken

de, volgens 'tghene ſy geſien heeft.

Want gemerckt d'In-bläſinge vervult
is met Goet ende Glorie,foo heeft haer

den H.Geeſt met goetheyt en glorie

vervult,waer in hy haer met liefde

tot hem ontſteeckt boven alle glorie

ende gevoelen, ende hierom houde

ºf - le ick op van hier deſe ſake voorder te

welcke den Bruydegom hier doet in handelen. à 4 - - - - - -

« ' - - - F IN I S. - Ae
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VOOR-RED EN.

searanea Hemerckt deſe Gheſanghen met eenige

"# viericheyt der liefde Godts ſchynen ge

#SR ſchreven te zijn, wiens wysheyt, ende

* liefde ſoo onghemeten groot is, dat-ſe,

T ghelijckerwysin't boeck der Wysheydt #* *

gheſeyt wort, van deeneynde ſtreckt tot het ander,"

ende om dieſwille dat de ziele, die met de liefde over

vormt is, ende daer door beroert wort, op eeneſe

kere maniere de ſelve overvloedicheyt, ende heftic

heyt ghebruyckt in die uyt-te-ſpreken, hierom is

mijne meyninghe niet hier de overvloedicheyt, ende

de verbreydinghe desgeeſts, door de liefde vrucht

barich, de welcke in deſe Geſanghen beprepen wort,

te verclaren : want het ſoude eene groote onwe

tentheyt zijn, te meynen, dat men de Goddelijcke

woorden der liefde,ende der verhole verſtandeniſſen

(# die zijn, vande welcke in deſe Geſane

ghen ghehandelt wort) door eenighe manieren van

woorden oprechtelijck ſouden konnen uyt-legghen;

want den Geeſt des Heeren, die onſe cranckheyt
A Ppp 2 helpt,
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#* helpt ,ghelijck den H. Paulus ſeght, woonende in

ons, vraeght voor ons met on-uyt-ſprekelijcke ſuch

tinghen,het ghene wy ſelver niet wel en konnen ver

ſtaen, noch begrypen, om dat te meghen verclaren,

ende te vercondighë. Want wie is er dogh, die ſoude

konnen beſchryven, het ghene hy te verſtaen geeft

aende zielen die hem#hebben? Wie ſoude met

woorden konnen verclaren,het ghene hy haerlieden

geeft te ghevoelen, oft doet begeeren ? niemant en

, is daer toe ghenoeghſaem, noch de zielen ſelver die

het ondervinden. Ende dit is de reden, waerom dat

fy met eenigheghelijckeniſſen, figuren, ofte para

baleniet trachten uyt-te-ſpreken van't ghene ſy ghe

voelen,endeuyt de overvloedicheyt des Geeſts ſpre

kenfy verhole myſterien eer uyt, dan dat ſy die met

redenen ſoude konnen verclaren. Welckeghelijcke

niſſen, tenzy dat-ſe metalfulcke oprechtelijckheyt,

liefde, ende verſtandeniſſe gheleſen worden,de welc

ke ſy in haer ſelven beſluyten , het ſullen eerder

dwaesheden, ende uytſinnicheden ſchynen te weſen,

als wel redelijcke uyt-ſprekinghen;gelijckerwys men

claerlijck kan ſien in't boeck der Sanghen, ende inde

andere Boeckë der H.Schrifture,alwaer den H.Geeſt

niet willende de overvloedicheyt van ſijnen ſin te

kennen geven met ghemeyne, ende ghewoonelijcke

woorden, ſooist dat hy ons de myſterien voor-ſtelt

- - T door
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door figuren, ende vremde ghelijckeniſſen.

Waer uyt ſoo volght, dat al-hoe-wel de HH.Lee

raers veel gheſeyt hebben, ende noch daghelijckx

ſegghen, ſy en hebben nochtans deſe ſake met geene

woorden oyt volcomelijck konnen uyt-legghen, ge

lijck ſy door deſen middel oock niet en kan verclaert

worden : overſuſckx al hetghene dat men daer van

ghemeynelijck kan fegghen, dat is wel het minſte

van dat daer in begrepen is. Endeghemerckt dat de

ſé Gheſanghen ghemaeckt zijn uyt eene liefde van

eene overvloedighe verhole verſtandeniſſe, ſoo en

konnen ſy niet volcomentlijck verclaert wordé,noch

dit en is oock mijn voor-nemen niet,maer weleenich:

lichtende kenniſſein't gemeyn te geven, 't welck my

dunckt het beſten te weten: want het is beter datmen

de trecken, ende uyt-ſpraken der liefde laet in haer

gheheel, ende breede, op dat een ieder daer mede

ſijn profytſoude komen doen volgens fijne manie

re, ende de bequaemheyt van ſijnen Geeſt, dan dat

men die maer op eene manierefoude uyt-legghen,

ende in eenen ſin, die naer den ſmaeck van een ieder

niet en kan ghevoeght worden. - - '

Overfulckx, alist dat men-ſe eenichſints conrte

verclaeren, ſoo en is't nochtans niet noodich dat

men ſich aen die uyt-legginghe moetbinden : want

de verhole wysheyt,die door de liefde verſtaen wort,

' PPP 3 -

*-



498 V OOR - RED EN.

ende vande welcke deſe Geſanghen handelé,en heeft

niet van noode dat-ſe beſcheedelijck verſtaen wor

de, op dat-ſe eene uyt-werckinghe der liefde, ende

der affectie voorts-brenghe, door-dien dat ſy is ghe

lijck het Gheloove,in het welck wy Godt beminnen,

ſonder hem nochtans claerlijck, ende beſcheedelijck

te kennen. Hierom ſoo ſalicket ſoo cort maken,als't

immers weſen kan, al-hoe-wel dat ick my nochtans

op ſommighe plaetſen wat meerder ſal moeten ver

breyden, volgens den eyſch der ſake, ende volgens

de voor-vallende ghelegentheden, alwaer ſich eeni

ghepuncten, ende uyt-werckinghen des Ghebedts

ſullen voor-ſtellen ,om die wat breeder te handelen,

ende te verclaren : endeghemerckt dat die ſeer me

nichvuldelijck ons ſullen te voren komen, ſoo en ſul

len wy niet konnen laten, van eenighe van die wat

breeder uyt-te-legghen. Maer daer latende die meer

ghemeyn zijn, ſooſalick maer alleenlijck in't cort

handelen van die ſaken, de welcke buyten gewoonte

aende zielen ghebeuren, de welcke door de gratie

Godts nu niet meer en zijn van het ghetal der Begin

nende, ende dat om twee redenen: ten eerſten, om

dat er vele onderwyſinghen gheſchreven zijn voor

de Beginnende zielen. Ten tweeden, om dat ick

hier handele met perſoonen, aende welcke ons Hee

re de gratie ghedaen heeft van haerheden te trecken

uyt
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uyt deſe beginſelen, ende de welcke hy innichlijcker

eſtelt#inden ſchoot van fijne Goddelijcke lief

# Overſulckxick hope, dat al-hoe-wel men hier

eenighe puncten van de ScholaſtieckeTheologie,dat

is te ſeggen, vande Goddelijcke School-wetenſchap,

nopende den inwendighen handel der ziele met ha

ren Godt, ſal by-brenghen, ſoo en ſalet nochtans

niet onnuttich, ende onprofytich zijn voor de ſuy

verheyt des Geeſts hier iet daer van gheſproken te

hebben: want al is't datter eenighe zielen gevonden

worden die inde leeringhe van die Schole niet ghe

oeffent en zijn, door de welcke men tot de kenniſſe

comt vande Goddelijcke Waerheden, ſoo en ont

breeckt haer nochtans de oefeninge niet vande ver

hole Wetenſchap, die men door de liefde leert, inde

welcke men die niet alleenlijck en comt te weten,

maer oock te ſmaken. /

Overſulckx, op dat al het ghene ick hier gaen

verhandelen [ het welckick aen een beter oordeel

ende gheheelijckaen't oordeel van onſe Moeder de

H. Kercke onderworpe]beter gheloóft worde, ſoo,

en willeick niet uyt mijneyghen ſelven beveſtighen.

miſtrouwende van het ghene, dat ick door eene on

dervindentheyt ſoude konnen hebben, oft van het

ghene dat ick in andere geeſtelijcke perſoonen ghe

kent, oft van hun ghehoort hebbe (al-hoe-wel dat
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ick myſelven daer van oock wilde dienen) ten zy dat

het door de ghetuygheniſſe van de H. Schrifture be

veſticht worde, ende verclaert, ten minſten in't ghe

ne, het welck d'alder-moeyelijckſte ſal weſen om te

verſtaen. Overſulckx dan, ſooſalick in deſe Ghe

ſanghen deſe maniere houden, te weten: alle de Ge

ſanghen ſalickte ſamen ſtellen, ende daer naer ſal

ick-ſe uyt-legghen, ſtellende ieder Versken in't be

ſonder met haer eyghen uyt-legginghe.
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Entre el Alma y Chriſto ſu

Eſpoſo. - .

yen

GH E S AN GH EN'

Tuſſchen de Ziele en de Chriſtum haren

Bruydeghom. -

Op de wyſe Aen Venus doen ick mijn beclagh. . . . . .

Eſpoſa. I. -

Donde te eſcondiſte (do

- A Amade,y me dexaſte con gemia

Como ciervo huiſte

Aviendome herido

Sali tras ticlamando, y eras ido.

.' v.

Paſtores, los que fueredes

Alla, por las majadas al otero '

Sipor ventura yieredes

Aquel que yo masquiero

Dezidle que adoleſce,peno,y muero

III.

' Buſcando mis Amores

Ire por eſlos montes, i riberas

N1 eogere las flores - -

Ni temere las fieras,

I paſare los fuertes, yfronteras.

e

- * IV. A - -

O, boſquesy eſpeſſuras

Plantadaspor la mano de mi amado

Oprado de verduras

De flores eſmaltado -

Dezidſipor voſotros hapaſado.

* * * V.

Reſpueſta de las Criaturas.

Milgracias derramando

Paſo por eſtos ſotoscon preſura

Iyendolos mirando

on ſolo ſu figura

Veſtidos los dexo de ſu hermoſura.

« * * * . t

* . * 'A - - - - - - - -

-

De Ziele. I,

Ief waer hebd” uſe langhen tyde

Verborghen,en m'in ſucht gelaten?

Als eenen hert ghevlucht ghy zjt,

En hebt ghetvont my boven maten,

'kLiep uyt met grootgberoep u naer »

Maer nerghens*# ick ugheuvaer. .

I

Ghy Herders, die daer ſtelt doorgaen

Tot 'tſopderberghen toe, de wryden,

Siet ghy hem erghens gaen,oft ſtaen,

Dien tekbemin, ſeght ſonder Weyden,

Seght hem dat ick om fijnsgbederf

g'Heel droevich ben, pijn lyd', en ſterft
I - i

Ickſal hemſºck: over-al,

Door:gaen des” berghen, en rivieren,

Waerick niet een blom plucken ſal,

Noch vreeſen al de wilde dieren,

De ſtercke ſchanſſen ſalick.ſaen, -

En alſ de palen ſtout doortgaen, -

O dichtgheboomt, o boſſchen all” -

Gheplant van mijn bemindens handen:

Ogroen door-vrocht van blommendal,

O ſchoonſte weyden, vruchtbaer landen,

'k Bid' u, ſeght my met klaren ſin,

Heeft u door-wandelt die ick min.

Antwoorde der Creaturen.

Hy heeft des' boſſchen ſnel door-gaen,

Met duijſent gratien doen begoten,

Met fijn ghedaent' die ſiende acn

(Waer door uyt hem al is ghevloten)

Heeft hy tot alle goet bereet

Met fijne ſchoonheyt die beklee“, r

Qaq " Eſpiſa,

7
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Eſpoſ. VI.

0/4,

## quien podra ſanarme

Acaba de entregarteya de vero

No quierasemblarme

De oy mas menſajero -

Que no ſaben dezirme loque quiero

VII.
- ' . - - - - - 't' - º - -

Y todos quantos vagan

De time van mil gracias refiriendo

I todos mas mellagan

º

Y dexamemuriendo *. -

Un noſe que, que quedan balbtici

endo. . -v

, VIII. -

Mascomo perſeveras

O vida no viviendo dondevives

Y haziendo porque mueras

Las fiechas que recibes -

De lo que del amado en ticoncibes.

, " . IX.

Porque pues has llagado

A queſte caragon no le ſanaſte 5

Ypues me le has robado . . -

Porque aſſi le dexaſte

I nototras el robo que robaſte?

4. - X.

Apaga mis enojos

Pues que ningunobaſtaâdeshazellos

Yveante mis ojos , -

Pues eres lumbre dellos

Y ſolo para ti quiero tenellos.

XI.

Deſcubre mi preſencia

Y mateme tu viſtay hermoſuta

Mira que ladolencia

,

-

- -

De Ziele, VI.

Ach wie ſal maken mygheſon ?

Ach tvilt m'u doch oprecht eens geven,

En ſendt my doch van deſen ſtont

Geen bode meer mijn eenich leven,

Want my en kan, maer mijnen wenſch,

Geen antwoort geven eenich menſch.

VII. - v v

En al die met n baſich zijn

U duyſent graenen my verhaelen,

En quetſen my in meerder pijn,

Ter doodt my laten afghcmaelen,

Sy ſegghen met gheſtamel iet,---

Maer wat ſy ſegghen vat ick niet,

- '

"III.

Maar hoe, mijn ziet, het leefde gby
Sonder te leven daar geen levet ?

Die oock door pytent allen ty

Den doodt ſteeckaen u felven gevet,

Door pylen, die ghy ſelfu baert,

Alsg'in uws liefs volmaecktheyt vaert.

- Ix. ' . .

Hebt ghy dit hert ghewontfooſter r

Waerom en hebdy't niet ghengſen?

Hebdy't gheſtolen, ſoetſten Heer,

Waerom moet dat verr' van u weſen ?

Het is beminde, al te vremt , ..

Datg'uwen roof niet tot u nemt. -

X. * , ,

Bluſt mijn verdriet, en my bevyt -

Daer't niemant vanmy kangheweeren,

Dat u mijn ooghen ſien, die ſyt

Hun licht en alle hun begeeren, a

Mijn ooghen, waar van ick't ghekiet'

Begeer om u, en anders niet. ;

XI.
-

U'edel aenſchyn my ondeckt,

My dood de ſchoonheyt van u treſen,

Want ſiet, 'thert dat van liefde breckt,

En kan niet ander fijngheneſen -
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De amor no bienſe cura

Sino con la preſencia, y la figura

XII.

O, Chriſtalina fuente

Sireneſſos tusſemblantesplateados

Formaſſes de repente

Los ojos deſeados

&#tengoen mis entrannas debuma
- 5,

XIII,

Apartalosamado

* Eſpoſa.

Que voy de buelo*Buelvete paloma

Que el ciervo vulnerado

Por el etero aſoma

Yalayre de tubuelo freſco toma.

XIV, -

Mi amadolas montannas

Los valles ſolitarios nemoroſos

Las Inſulas eſtrannas,

Los rios ſonoroſos,

Elſilvo de los ayres amoroſos.

XV.

La noche ſoſegada -

En par de losſevantes del Aurora.»

La muſica callada

La ſoledad ſonora

Lacena quie recreay en-amora.

XVI.

Nueſtro lecho florido

De cuevas de leonesenlazado

En purpura tennido

De paz edificado

Con mileſcudos de oro coronado

- -

Dan van der liefſtent ſoet ghoſichtDat dit alleen trooſt, ## D

XII.

Oſchoonfonteyn elaer als Criſtal !

Och# ghy eens in dees' u#

### zijn verſilvert over-al }-

te ooghrkens, die ickderfmet pynen,

My druckte uyt, die maer en fijn

In't hert gheteeckent door den ſchijn.

XIII.

kVlieg wegh,u oogskens van myſlaes,

Chriſtus, luitens

Keert weer mijn durf, keert mijn wel

Siet hoe dat naer de heuvels gaet,

Om inde lommer daer te# y

Den hert ghetvont , gaet ghy dus nu

In uws vleughs vindt verkoelen u.

D## ſj ##
ef, ghy ſyt berghen, my #yd

Belommerd' af. #yden#

En alle vremt ſchoon Eylandt my

Veel wonders daer men gaen uyt-halen,

Ghy zyt der beken ſoet ghedruys,

Des minnelijcken wints gheruys.

XV.

Denſtillen nacht, als nu begint

Den ſchoonen daaghraº op de velden,

Dat ſtom Muſiec 'twelck ons oockdine,

De klinckend eenicheyt vol welden,

Het Avont-mael dat 'tbert vermaeckt,

En dat met reyne liefde raeckt.

XVI.

Ons bedd' is bloemich menich-fout,

Van Leeuwen-holle wel door-vlochten,

Gheverwt met purper, en ghebout

Van vred al-om ganſch onbevochten,

Met duyſent ſchilden is 't beſet,

Van louter gout, tot ſtrydts belet.

Qq q 2 xy ii.
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- , " " XVII. ' -

- - - - - - - - -
*

Azaga de tuhuella

Lasjovenes diſcurren al camino ,

Al toque de centella

A1adt bado vino . . .

Emiſſiones de balſamo divino.

. xvIII.

* * *

*

En la interior bodega . -

D e mi amado bevi, y quando ſalia

Por toda aqueſta vega

Ya coſa noſabia . ' - * *

1 el ganado perdique antes ſeguia.

XIX. v

Alli me dio ſu pecho

Alli meenſenno diencia muy ſabroſa

Y yo le di de hecho

Ami ſin dexar coſa . -

Alli le proineti de ſer ſueſpoſa.

XX.

Mialma ſe ha empleado .

Y todo mi caudal en iu ſervicio - -

Ya no guardo ganado

Niyatengo otro oficio . - -

Queya ſolo en amares mi exercicio.

* XXI.

Puesya ſien el exido

De oy mas no fuere viſta nihallada

Direys, que me he perdido

Que andando enamorada

Me h!ze Perdidiza y fuiganada.

e XXII.

De ſloresy eſmeraldas

En las freſcas mannanas eſcogidas

Haremos lasguirnaldas

- VII. '' - - - - -

Dejonghe dochters loopen ſter. ..

Door uiven geurs welluſticblocken,

Loor utvergen;t'ren raeck noch meer »

En heel door uwen wijn ghetrocken,

Ghemenght met ſpecerijen ſoet, -

Den Goddelijcken balſems vloet. s :

* - XV HII. -

... In't âlderdiepſt wijn keldergat ..."

Van mijn ſoct lij dronck ick met luiig,

Maer al rekdaer uit weder trat,

En liep daer over al de cuſten,

Vergat ickt al, noch meer en ſach .

De cudden d'ick te volghen plach. . .

ºp - * *

ee ---1

- **

- XIX.

Sijn volle borſt gaf hy my daer,

Eenſoete weet hy daer my leerde,

'kGafhem my ſelven allegaer, -

Henn, die ſoo ſeer my doen vereerde,

leken behiel niet van het mijn,

'kbeloofd hem daer ſijn bruydt te zijn.

- XX.

Mijn ziel heeft ſich beſteet gheheel

Tot fijn. n dienst, haar winſt,hier ervé,

'Kºn heel voor my oock niet een deel,

Iekgafmijn vee, om 'al te derven,

Geen ander ampt m'is bleven by

4ls te beminnen t’allen ty.

- - - - XXI.

Is 't faken dat ick my voortaan

Noyt op de pleyn lact ſien als veren,

Segbt dat met my't ſoo isghegaen »

Dat ick door liefde ben verloren,

Maer dat nochtans dies niet te min,

Ickbengbevonden met ghelvin.

- XXII. -

, Van bloemen en ſmaragden ſchoon

In koelen morgben ſtont gheleſen;

V4y vlechten ſullen u een croon ,

Die in uw'minghebloeyt ſal weſen,
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En tuamor forecidas .
Y en un cabello mio entrerexidas.

XXIII,

En ſolo aquel cabello

Que en mi cuello bolar conſi

Miraſtele en mi cuello

I en el preſo quedaſte

I en uro de mis ojos te

deraſte

Ilagaſte.

XXIV.

Quando tu me miravas

Tugracia en mitus ojos imprimian,

Por eſſo meadamavas

Y en eſſo merec an

Los mios adorarlo que en ti Veian.

XXV.

- --

No quieras deſpreciarme

9# ſi color Inoreno en mih

a bien puedes mirarme

Deſpues que me miraſte

Que gracia y hermoſura en mi dex

aſte.

XXVI.

allaſte,

Cogednoslas rapoſas
-

Que eitaya florecida nueſtra vinna »

En tanto que de roſas

Hazeſmosuna pina

Y no pareſca nadie en la montinna,

XXVII.

Detente ciergo muerto- -

Ven auſtro que recuerdas losamores

Aſpira por mih uerto,

Y corran ſus olores -

Y Pacera el amado entre las ſlores,

Aen mijn Ce77

En met een van mijn hairen ſal -

- Aen een gevrocht zijn over al..

* XXIII. . -

Dat hair alleen, ſoo weldich dat "

-

G'aen mijnen hals met vleugh mercke

hanghen , -

Aen mijnen hals aanſchouwen hadt,

Heeft u in minne-ſtrickgevanghen,

En hebt oock# den ſelven ſtont - -

ogh u'thert gewont.

l XXKV. hsken ſloegh

Doen ghy op my een ooghsken ſloeght,

UT### hert## -

Daarom goockliefde tot my droeght,

Waerom mijn oogh die oockgeluckte

Weert dat ſy was op u te ſtaen, .

'tGeen s'in uſagh, te bidden aen. 1 -

XXV.

Ick bid' u, en mis-acht my niet,

Athebdº iet ſwarts in my gevonden, -

En voeght u wel dat g'op my ſiet

Naer u eerſt oogh tot my geſonden ,

Met gratie en ſchoonheyt ſpel bejont.

Bleefick als die maer op my ſtont.

XXXVI.

Vanght ons de vorken allegaer: -

Want onſen wijngaert is in't bloeyen; -

Ter wylen dat van rolſclaer - , ſten

Een haeg' tv'u planten, die machgroey

Tot u vermaeck, dat niemant gae

Op het geberght', oft ons kom nae,

XXVII.

Wech Noort, gheblaes, vech

-

t

tvmt,

Comt zuyden, die comt liefde vecken,

Mijn hofken van u adem dient,

Dan ſal het ſijnen geur verſtrecken,

Mijn lief ghevoet# worden ſal, .
In't midden vande bloemen al. t

- - -

8113 XXVIII,

doodén

• A

'
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'ſ XXXVIII.

Eſpoſo.

'E#ado ſe hala Eſpoſa

En elamenohuerto deſcado

Yaſu ſabor repofa

El cuello reclinado

Sobre los dulces braçosdelamado.

1. - XXIX,

Debaxo del mangano

Alli con migo fuiſte deſpoſada

Alli te di la mano,

# fuiſte reparada

onde tu madre fuera violada.

XXX,

Alasaves ligeras

Leones, ciervos, garnos ſaltadores,

Montes valles riberas,

Aguas, ayres, ardores

Y miedos delas noches veladores.

XXXI,

Por lasamenas liras , ,

Y canto de Sirenasos conjuro

9# ceſen vueſtrasiras,

no toqueisal muro

Por que la Eſpoſa duerma mas

ſiguro.

Eſt ſ XXXII.

OIdº,

O Nimfas de Iudea

En tantoque en las ſloresy roſales

Elambar perfumea,

Morà en losarraboles

M no querays tocar nueſtros um

brales.

XXXIII,

Eſcondete carillo,

Emira con tuhazalasmontannas.

X no quieras dezillo

- -- - -

-
XXVIII.

Chriſtus, -

De bruydt is in den hof gegaen

Van haer begeert, vol van welluſten,

Alwaer ſy nu geheel voldaten,

Seer ſoetjens heeft begaſt te ruſten,

Met haren hals lachſ verheughe

OP d'armen van## bete vreught.

IX

Onder den Appel-boon vriendin'

Heb ickaen u mijn trouw gegeven •

Mijn handtgegeven uyt reyn' min,
Daer is her# in u het leven :

Waeronder eerſt » met ſchande groet,

U Moeder komen is ter doet.

XXX.

Ghy voghelt, die de locht doorſnijdt,

Ghy Leeuwen, Herten, ſnelle Deynen

Die op de heuvels u verblydt ,

Ghy berghen, dalen en fonteynen,

Ghy wat 'ren , wintjens ſoeten brandt,

Nacht-vreeſen die den ſlaep verbands.

XXXI.

k'Beſveer u by den hellen klanck

Van d'alder-wel geſnaerde lieren ,

By der meyr-minnen ſoetſten ſanck ,

Dat g'op-houdt al u grammich tieren,

Dat g'aenden muergeenſints en raeckt,

Oft ghymijn bruydthaer ſlapë braeckt.

De ziele. XXXII.

Ghy Nimphen van het footſche lant,

Soo langh het amberſal begeuren

De Blom' , de Roos#kant »

Blyft inde voor ſtadt, van ons deuren

U verr' doch hout, en nietgenaeckt,

Veel min de dorpels daer van raecks,

XXXIII.

Mijn lief, verberght u doch terſtone,

Met 't aenſicht gaet 't geberght 4em

ſchouwen »

Geen woordt u kome uyt den mont,
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Mastniralas campannas Wilt op het velt u ooghen houwen

Dela que vapor inſulas eſtrannas. Derghener die tot haerder baet

Door menich vremt ſchoon Eylant gaes:
f

XXXIV. - XXXIV,

Eſpoſo. - Chriſtus.

Het dnyfken wit, en onbevlecke

Lablanca palomica , Tot d'Arck met tacxkens is weer komt.'

Al Arca con el ramoſe ha tornado Het Tortel-duyfken op geweckt

I ya la tortolica Door liefde, heeft haerpaer vernomen,

Al ſocio deſcado Heeft dat met een verheught gemoet

En las riberas verdesha ballado.- Gevonden inden groenen vloet. -

XXXV. XXXV.

Het leefde in het eenich wout, [den,

En ſoledad vivia Al waert langh heeft geneſt met vreug

Y en ſoledad ha pueſto yaſunido' Al waer haer lief met baer ſich hout,

1 en ſoledad la guia - , . . Leyt eenich haer in ſuyver deughden,

A ſolas ſu querrdo I do In d'ecnicheyt die oock geuit

Tam bien en ſoledad de amor heri- In't hert gewont van liefden ir.

xXXVI. ' De Ziele. XXXVI.

Eſpoſa, Laet w'ons genieten, ſoeten Heer,

Gozemonosamado En in u ſchoonheytgaen aenſchouwen,

Yvamonosauerentuhermofura 'tSyop den bergh geklommen.ſeer,

Almonte balcollada 'tSy dat we ons op den heuvel houtven.

Domanaelaguapura ſta. Daar#nat van vloeytstreet aan,

Latrassmas hemse"Er Lastdreger omsin't dieggegaan.
*

- VIl.

E? cx met blyden fin

Gaen tot der rotſen hooge koten,

Cavernas de la piedranosiremos. Die wel verborghen zijn, waer in

Que eſtan bien eſcondidas Soomenich hert u heeft genoten,

H, luego a lasſubidas

Yalli nos entraremos Daerſºllen w'in gaen, en tegaer

Helmoſto de######,
-

XXXVIII. w- XXXVIII.

Daerfuldy aen my toonen klaer -

Alli me moſtrarias . 'eGeen daerghy ſiet mijn hert na jagës
Aquello , que mi alma pretendia En ſult terſtont mygeven daer l

X luego me darias 'tGeen dat ghy in voorleden daghen A

Alli tu vida mia My hebt gejont, o eenich goet: *

A#diase suedia. E
- - - -

/ w Ef
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XXXIX

Elaſpirar delayre

'El canto dela dulce Filomena

Elſoto y ſu donayre

En la noche ſerena

Con llama que conſume, y no da

pena.

- XL.

4.

Que nadielo mirava
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Tuſſchen de Bruydt, ende haren Goddelijckers

- Bruydeghom.

EERS TE GH ESANGH.
Adonde te eſcondiſte

Amado, y me dexaſte con gemido,

Como ciervo huiſte,

Aviendome herido,

Sali tras ticlamando, y eras ido.

Ndit eerſte Gheſangh

moet men bemercké,

Wij hoe dat de ziele, be

vangen met de liefde

vanden Sone Godts,

haren Bruydeghom,

ontſteken zijnde met eene on-uyt

ſprekelijcke begeerte van met hem

vereenicht te zijn door eene claere,

ende weſentlijcke aenſchouwinghe,

hem voor-ſtelt haere ancxten der

liefde, haer ſelven grootelijckx be

klagende over fijne af-weſentheyts

# dat te meer , om dieſwille dat

ſy met fijne liefde ghewondt zijnde,

# alle ſaken, Jae oock uyt haer ey

ghen ſchven ghegaen is, ende desa

niet-tegenſtaende ſoobewint ſy haer

-

Liefwaer hebd u ſoo langhen tydt

Verborghen?en hebt my met#ucht gelatif
Als eenen hert hebdy gevlucht,

My eerſt-mael hebbende gewondt

Bennaer u uyt ghegaen al roepende,

Maerghy waert nu al wegh gegaen..

teghen haren wille beroeft vande

teghenwoordicheyt van haren be

minden, ſonder dat hy haer verloſſe

uyt den kercker van dit ſterfelijck

leven, om hem alſoo te moghenge

nieten inde eeuwicheyt ſijnder glo

rie : ende hierom ſeght ſy:

Lief, waer hebd u ſoo

langhen tyt verborghen ?

Aloft ſy wilde ſegghen: O Woort

Godts mijnen Bruydegom,toont my

toch die plaetſe, daer ghy u verbor
hen hebt : door welcke woorden

y verſoeckt , dat hy aen haer fijn

Goddelijck ween ſoude ghelieven

te openbaren, want de plaetſe,daer

Rrr de;
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F. 18. lijck den H. Joannes ſeght, is den

Eſa.45.
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gob 9.
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den Sone Godts verborghen is, ghe

ſchoot des Vaders, den welcken is

het Goddelijck Weſen , het welck

aen alle menſchelijcke ooghen,ende

verſtanden verborghen is. 't Welck

ons Iſaias oock heeft willen te ken

nen geven, als hy gheſeydt heeft:

Voortvaer ghy zyt eenen verborghen

Godt. Maer hier ſtaet te bemercken,

dat al-hoe-welde ziele in dit leven

ſeer groote mede deelinghen, te

henwoordicheden , jae ſelver d'al

er-verhevenſte, ende d'alder-vol

maeckſte kenniſſen van Godt beko

men heeft, ſoo en is dit Godt even

wel niet Weſentlijck,noch ten heeft

eenigheghelijckeniſſe met hem,ſoo

dat hy waerachtelijck aen de ziele

noch verborghen blyft. Ende 't is

haer oorboorlijck dat ſy hem boven

alle deſe verheventheden altyt ver

borghen achte, ende voor ſulcx hou

de, ende hem als verborghen ſoec

ke, fegghende:

Lief, ovaer hebd u ſoo

langhen tyt verborghen ?
Want noch de verlieve mede dee

linge,ende ghevoelijcke tegenwoor

dicheyt, is eene groote getuygeniſſe

vau fijne teghenwoordicheyt, noch

de dorheyt , oft het ghebreek van

alle die ſaké en is geen minder teec

ken vande ſelve reghenwoordicheyt

inde ziele. Ende hierom ſeght Job:

Is't dat hy tot my comt , ſoo en ſalick

hem niet ſien, is 't dat hy wegh gaet ,

dat en ſal ick niet verſtaan. Door

welcke woorden ons te kennen ghe

geven wort, dat al hoe zwel de zie:

de eene groote mede-deelinge comt

te ghevoelen,ende eene groote ken

milie,endegevoelen van Godt heeft,

ſoo en moet ſy haer ſelven daerom

niet laten voor ſtaen, dat-ſe hierom

Godt meerder beſit , oft meerder in

Godt is : lende ſy en moet oock niet,

peyſen dat het ghene ſy ondervindt,

oft verſtaet, Weſentlijck Godt is,

hoe groot , ende verheven dat het

oock is : ende alwaert ſchoon dat

alle deſe ſinnelijcke mede deelingé

haer oock quamen te cntbreken ,

hierom en moet ſy niet peyſen, dat

ſe van Godt berooft is,door dien dat

ſy noch door het een, noch door het

ander ſekerlijck kan wegen, oft dat

ſy is inde gratie Godts, oft niet; In

dervoeghen, dat de voornaemſte.

meyninghe der ziele in dit teghen

woordich Versken niet alleenelijck

en is te vraghen de affectueufe,ende

gnevoelijcke devotie, waer in geene

ſekerheyt en is, noch eenighe blijc

kelijckheyt van het beſt des Bruy

degoms in dit leven, maer oock de

teghenwoordicheydt , ende klaere

aenſchouwinge van Tijn Goddelijck

Weſen , van ie welcke ſy ſoeckt ge

noeghſae n verſekert,ende voldaen

te zijn inde Glorie. Het ſely& heeft

de Braydt willen ſegghen in't boeck

der Sanghen, als wanneer 'ſy deſe

vereeninghe vandeGodlijekheyt des

Sone, haren Bruydegom bege:rem

de , die vanden Vader vraeghde,

:

ſeggende : Geeft my te kennen waer Cant. r

gby it'eydt, wacrgby ruſt unden mid- 7.

dagh, Want als ſy vraeght,waer dat

hy weydt,ſoo verſoeckt ſydaer door

dat hy haer het Weſé des WooRT3

ſoude toonen : want den Vader en

vermaeckt ſich in geene andere ſake

ten zy in ſijnen eenigen Sone alleen;

ende als ſy vraeght waer dat hy ruſt

inden middagh, ſoo vraeght ſy oock

het ſelve: want den Vader en ruſt

in geene andere ſake, noch en wort
1Il
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in geene andere plaetſe begrepen,

ten ſy in ſijnen Sone, inden welcken

hy ſijne ruſte neemt , hem mede

deelende gheheel ſijn Weſen , inden

middagh, dat is inde eeuwicheydt,

alwaer hy hem altijt voorts-brengt.

Dit voetſel dan, daer den Vader ſch

mede voedt, dit ghebloemt bedde

ken van't eeuwich WooRDT, waer

op hy is ruſtende, verborghen van

alle ſchepſelen, verſoeckt de Bruyt

met groote begeerte , als ſy ſeght :

Lief ovaer hebd u ſoo

langhen tyt verborghen ?

Maer hier ſtaet te bemercken, dat

om deſen Bruydeghom te moghen

winden, het Woo RD T te ſamen

met den Vader , ende den H. Geeſt

weſentlijck verborghen is inden al

derinnichſten grondt der zieleiende

hierom is't dat de ziele, die hem

ſoeckr te vinden, moet gaen uytal

Ie gheſchape dinghen volghens de

affectie des Wille, ende moet haer

met eene groote in ghekeertheyt in

haer ſelven vertrecken, achtende de

'ſaken des werelts niet meerder, al

en hebt my met ſucht ghea

laten,

Sy noemt hem haer Lief te we

ſen, om hem alſoo meerder te be

weghen, ende te neyghen tot haer

verſoeck : want als Godt bemint

wort , als-dan verhoort hy ſeer lich

telijck het ſmeecken , ende bidden

van fijne alderliefſte, ende als-dan

magh men hem waerachtelijck Be

minden noemen, als de ziele geheel

met hem is, ſonder dat ſy hare af

fectie op eenich ander ſchepſel buy

ten hem comt te ſtellen , ende alſoo

wort hy van ſommighe Beminden,

ende Bruydegom ghenoemt, daer hy

nochtans# daedt haren Bemin

den niet en is, door-dien dat ſy hun

herte niet gheheel aen hem over.

ghegeven en hebben , ende hierom

en is haerlieden ghebedt ſoo crach

tich niet, noch van ſulcker weerden

in ſijne teghenwoordicheyt. Maer

in het ghene dat ſy daer by voegh :

En hebt my metſucht gea

:

Soo moet men bemercken', dat

de af-weſentheyt des Beminden eene

ghedurighe verſuchtinghe veroor

ſaeckt inde ziele : want ghelijck ſy

buyten hem niet en bemint , ſoo is't

oock dat ſy in geene ſaken ruſt noch

trooſt en vindt. Hier door ſoo kan

oft ſy'er niet en waren. Hierom den

H. uguſtinus ſprekende met Godt

in ſijne Alleen ſprake, ſeyde : Ick

P.,4"g hebbe om ghegaen de wijcken, ende de

Solilo4 ſtraten der Stede van deſe wereldt, u

€. 31 • ſoeckende, ende ick en hebbe u niet ge

vonden, om dieſville dat ick u quaſijek

• ſocht van buyten, die van binnen waert.

Godt is dan verborghen inde ziele,

alwaer hy van eenen Beſchouwendé

menſch moet gheſocht worden,ſeg

gende : - -

Lief waer hebdy u ſoo

langhentyt verborghen,

men lichtelijck onderkennen, wie

dat Godt waerachtelijck lief heeft,

te weten, is't dat hy met geene ſa

ken, die minder als Godt zijn, te

vreden is. Den H. Paulus heeft de

ſe verſuchtinghe ſeer wel te kennen Rom. 8.

ghegeven, als hyſeyde: Wy verſitch- 32.

fen in ons ſelven, verwachtende dat

R r_r 2. oP
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Cant. 2

9.

*

op - nemen der kinderen Godts. Dit

is dan de ghedurighe verſuchtinghe

der ziele, de welcke ſy ghevoelt in

het af-weſen van haren Beminden ,

ende als dan d'aldermeeſt, als wan

neer ſy haer ſelven dor, ende alleen

bevindt, naer dat ſy eenighe ſoete,

ende ſmakelijcke mede-deelinge te

voren gheproeft heeft, ende hierom

ſeght ſy:

Als eenen hert hebdy gez

vlucht.

Hier ſtaet te bemercken dat de

Bruyt haren Bruydegom in't boeck

derSanghen verghelijckt,met eenen

hert, ende met eene wilde geyte,

ſeggende : Mijnen Beminden is ghe

lijckaen een Capret, ende aen een Hin

doken der herten , ende dat om de

ſnelheyt dieet heeft om ſich te ver

borghen, ende te vertoonen » ghe

lijck den Beminden ghewoon is te

doen, als hy de zielen door ſyne te

ghenwoordicheyt beſoeckt, ende

van haer wegh-gaet , ontreckende

haer ſoodanighe gratie van beſoec
kinghe, doende haer op deſe manie

re ſyne at-weſentheyt met meerdere

pynen ghe voelen, ghelijck de ziele

hier te kenné geeft door defe woor

den :

AMy eerſtmael hebbende

ghewondt.

Het welck al 'tſelven is, al oft ſy

ſeyde : en was my immers de pyne

ende de quellinghe niet ghenoegh

ſaem, de welcke ick ghemeynelijck

lyde in uwe af-weſentheyt, ten zy

dat ghy my oock crachtelijck door

wont met de ſchichten uwer liefde,

ende maer dat ghy my met eene vie

righe begeerte van u te ſien, hebt

ontſteken, als-dan comt te vluch

ten als eenen alder-ſnelſten hert,en

de niet en ghedooght dat ick u ten

minſten voor een weynich tydts

magh om-vanghen, ende genieten?

Tot eene meerdere verclaeringhe

van dit Versken, ſoo moet men we

ten, dat Godt, behalven vele ande

re verſcheyde beſoeckinghen, de

welcke hyaende ziele doet, met de

welcke hy haer wondt, ende in de

liefde verheft , in haer ghewoone

lijck oock veroorſaeckt eenige aen*

wrakinghen van eene vierighe liefde,

de welcke als vierighe ſchichten de

ziele quetſen , ende door-ſlaen,ende

laten haer gheheeldoor wondt door

het vier der liefde, de welcke ey

gentlijckgheſproken, wonden der

liefde ghenoemt worden, vande

welcke de ziele hier ſpreeckt, die de

affectie des Wille ſoodaniglijck ont

ſteken, dat de ziele door het vier,

endevlamme der liefde geheel comr

te branden, inder-voeghen dat het

haer dunckt dat-ſe door deſe vlam

me vernielt ende verſtonden wort,

die haer uyt haer ſelven doet gaen,

ende haer gamtſchelijck doet ver

nieuwt worden, ende eene nieuwe &

maniere van Weſen doet aen-nemé,

ghelijck eenen anderen Phoenix die

ſy ſelven verbrandt, ende uyt ſijn ey

ghen aſſchen wederom her-boren

wort. Hier van vermelt David,ſeg

den , en de mijne nieren zijn verandert,

cnde ick ben tot niet ghebracht, ende

icken heb'et niet ghcareten. De gene
entheden ende affectien, die den

rofeet hier door de nieren wilt te

kennen geven, worden altemael be

roert, ende in Goddelijcke veran

dert in deſe ontſtekinge desher:
€IlCC

. . . *

gende: Mijn herte is ontſteken gewor- p'ſ. 72.

2. I.
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ende de ziele wordt door de liefde

tot niet ghebrocht, niet anders we

tende als Liefde : ende ghedurende

deſen tydt gheſchiet deſe verande

ringhe der nieren met groote pyne,

eude ancxt van Godt te ſien,ende dat

foodanichlijck, dat de groote ſtraf

heyt onverdraghelijck aen de ziele

ſchynt te weſen,die de liefde t'haer

der opſicht comt te ghebruycken,

niet om dat-ſe haer wondt, want ſy

houdt ſulcke quetſuren eerder voor

haer welvaert, en de gheſontheyt,

maer om dat ſy haer ſoo quelende

ghelaten heeft, ſonder haer meer

der te wonden, ende te doen ſtervé,

op dat ſy hem alſoo ſoude moghen

ſien , ende haer ſelven met hem vera

*enighenin d'eeuwigheflorie:ende

hierom verclarende,ende grootma

kende hare Pyne, ſeght ſy aldus :

AMy eerſtmael hebbende

ghewondt.

Ende dit ſoo groot, ende ſoo le

vendich ghe voelen , gheſchiet op
die maniere : want in deſe wonde

der liefde, de welcke Godt inde

ziele veroorſaeckt, ſoo is't dat den

Wille ſich op-heft met eene groote

vlyticheyt tot de beſittinghe des Be

minden , wiens Goddelijcke aen

rakinghe ſy ghevoelt heeft, ende

met de ſelve vlyticheyt ghevoelt ſy

van.ghelijcken oockſijne af weſent

heyt , ende de verſuchtinghe. Want

deſe beſoeckinghen en zijn niet ge

lijck d'andere , inde welcke Godt

de ziele vertrooſt, vermaeckt, ende

gheheel voldoet, die vervullende

met eene vrediamighe ſoeticheydt ;

maer hy doet deſe beſoeckinghen

meer stifte quetſen, dan om te ge

l

neſen, meer om te quellen, dan om

haerte voldoen,door-dienſy nievers

toe en dienen, dan om de kenniſſe

levendigher te maken, ende om de

# te vermeerderen,ende ver

volghens oock de pyne. Sy worden

ghenoemt wonden der liefde, die

aende ziele ſeer ſoet, ende ſmake

lijck zijn , ende hierom, als ſy met

deſe minne-ſchichten door ſchoten

wort, ſoo ſoude ſy wel duyſent doo

den gerneſterven, gemerckt ſy haer

uyt haer eyghen ſelven doen gaen,

ende alſoo in Godt doen gaen, het

welek ſy in't naervolghende Verst

ken te kennen geven, ſeggende a
t

Bennaer u uyt gegaen al

roepende, maergy ovaert

nu al weghaghegaen.

Daer en baten geene medecynen

voor de wonden der liefde, ten zy

dat-ſe toe-gevoeght worden vanden

ghenen, die ſe veroorlaeckt heeft,

ende hierom is ſy al roepende uyt

hegaen naer den ghenen, die haer

gewont hadde,en dat door de cracht

vandé brant , die de wonde veroor

ſaeckt hadde. Ende men moet weté

dat deſen uyt-ganckop tweederhana

de manieré kan Verſtaen worden.De

eerſte is, gaende uyt alle dinghen,

het welck geſchiet door de verlooc

heninghe, ende door de verachtina

ghe der ſelven, De tweede is,gaena

de uyt ſy ſelven door eene verge

tentheyt van ſy ſelven , het welck

door eenen heylighen haet van ſy

ſelven, inde liefde Godtsgheſchiet,

die de ziele ſoodanichlijck verheft,

dat ſe haer doet gaen uyt haer ſelvé

ende oock uyt alle hare naturelijcke

K r r 3 ende
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ende in - ghebore manieren van

doen, roepende naer Godt,'twelck

ſy heeft willen te kennen geven, als

ſy ſeght: -

Ben naer u uyt-gegaen al

roepende.

Het welck al 'tſelven is, al oft ſy

ſeyde : Mijnen Bruydegom, in de

ſe uwe aen-rakinghe , ende wonde

der liefde hebt ghy myne ziele uyt

gheleydt, niet alleenlijck uyt alle

dinghen , maer ghy hebt-ſe oock

doenuyt gaen uyt haer eyghen ſel

ven (want inder waerheyt gheſpro

ken, het ſchynt dat hy de ziele oock

uyt haer lichaem comt te trecken)

ende ghy hebt-ſe tot u op geheven,

roepende naer u, ende verſuchtende

om u, maer van alle dinghen afge

trocken, op dat-ſe u ſoude aen-han

ghen.

AMaer ghy ovaert nu al

oveghaghegaen.

Al oft ſy ſeyde : als ick uwe te

ghenwoordichcyt heb willen be

grypen, ſoo en heb ick u niet ghe

vonden, ende ick hebbe ontledicht,

endevan alle ſaken af-getrocken ge

bleven tºuwer liefde,ſonder my met

u te vereenighen , hanghende inde

locht der liefde ſonderpp u , noch

op my te ſteunen. Ende het ghene

de ziele hier noemt het Uyt gaen,om

tot den Beminden te komen, heet

de Bruydt het in de Gheſanghen op

can: . ſtaen met deſe woorden: Ickſal op

ſtaen, en de de Stadt om gaen, door de

wijckenende ſtraeten ſalick hem ſoec

ken, die mijne ziele bemint, ick heb'

hem gheſocht, en de niet ghevonden.

• * * * * *

3-2 •

k«-

"-

Het Op-ſtaen wort hier geeſtelijcker

Wyſe verſtaen uyt leeghe, tot hoo

ghere ſaken, het welck al et ſelven

is te ſegghen, als te gaen buyten ſy

ſelven, te weten uyt fijne leege maa

niere van liefde, tot de verheve lief

de Godts; maer ſy ſeght hier dat-ſe

door de liefde ghewondt is gheble

ven, door-dien dat ſy haren Bruy

degom niet en heeft ghevonden :

Hierom de ziele die met de liefde

Godts ontſteken is, die leeft altydt

in pynen om het af-weſen des Be

minden, door-dien ſy haer ſelven

# aen hem over-ghegeven

eeft,verwachtende dat denBemin

den ſich van ghelijcken aen haer

ſoude geven , het welck nochtans

niet en gheſchiet, ende ghemercke

dat ſy haer ſelven alreedts verloren

heeft om ſijne liefde, ſoo en vindt

ſy evenwel haer ghewenſte winnin

# niet van haer verlies, door-dien

at ſy de beſittinghe van haren Be

minden noch moet derven. Ende

hierom, de ziele, die door de be

geerte van Godt te ghenieten comt

te lyden, geeft te kennen dat ſy haer

nu in Godt gheheel over ghegeven

heeft, ende hem bemint; maer die

pyne , ende dat ghevoelen, het

welck ſy om het af weſen van Godt

comt te lyden, is ghemeynelijck ſog

groot in de ghene,die de volmaeckt

heyt naerderen, in welcken tydt

haer die Goddelijcke quetſuren ghe

geven worden, dat-ſe ſouden tter?

ven, ten waer dat Godt daer in qua

me te voorſien. Want door-dien

dat ſy het ghehemelt vanden Wille,

ende vanden Geeſt ſuyver, geſondt,

ende welgeſteit hebben voor Godt,

ende dat ſe als-dan iet komen te

ſmaken vande ſoeticheyt der God

delijcke liefde, de welcke ſy#
- - ſchen
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ſchen bºven alle faken, ſoo is't dat

ſy grootelijckx komen te lyden :

want dat groot, ende oneyndelijck

goet wordt haer ghetoont ghelijck

-

door eenighe ſpletjens, noch ten

wordt haer niet ghegeven , ſoo dat

hare pynen , ende quellinghen on

uytſprekelijck zijn.

HET II. G HESAN GH,

Paſtores, los que fueredes

Alla, por las majadas al otero

Si por ventura vieredes

A quel que yo masquiero

Dezidle quê adoleſcopenoy aluero

Sere Eziefe ſoeckt haer in

NS dit Gheſangh te die

nen van eenighe Mid?

Edelaers ten opſicht van

ZA, haren Beminden, de

- welcke ſy uytter her

ten bidt, dat-ſe hem hare Pynen »

ende dioef heden ſoude willen te

kennen geven , want het is eyghen

aende minnende ziele, dat-ie door

dafder-beſte, ende door d'alder be

quaemſte middelen, die fy kan vin

den, haer mede-deeléaen haren B:-

minden, als ſy dat niet en kan doen

door Hareteghenwoordicheyt,over

ſulckx, ſooïs't dat de ziele. Hier ge

bruyckt hare begeerten, affectten,

ende verſuchtinghen, als boden,die

de verhole ſaken haerder hertenfeer

wel weten uyt-te-legghen, ende te

kennen te geven,ende hieroin ſeght

ſy : - -

O Herders die daer ſult

gaen, - -

. Sy noemt hier hare affectien, en

Verdaringhe.

O Herders die daer ſult gaen. ,

Door de huttekens tot den heuvel,

Is 't dat ghy hem erghens ſiet

Ben veleken ick boven al beminne,

Seght hen dat ick quele, pyne lyde ,

ende ſterve

de begeerten, Herders, want ſy de
ziele ## , ende voeden met

geeſtelijcke goederen ( door-dien

dat den Herder eyghentlijck den

ghenen is, die ſpyſt) ende door ha

ren middel ſoois't dat Godt ſich me

de deeltaende ziele, ende niet op

eenighe andere manieren : daerom

ſeght ſy : -
- - - V

Die daer ſult gaen, door

de huttekens tot den heue
vel, - -

Dat is die ſullen voorts komen

uyt cene fuyvere liefde : want alle

affectien en doen dat niet, maer die

alleenlijek,de welcke voorts-komen ,

van eene getrouwe liefde. De Choo

ren der Enghelen noemt ſy hier hut

tekens-, ofte huyſkens, door de

welcke onſe verſuchtinghen, ende

gebedé gaen van Choor tot Choor ,

ende klemmen alſoo op tot Godt ,

den welcken ſy hier noemt eenen

heuvel; want ghelijck eenen#
V
- -
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*

wel eene verheve plaetſe is, alſoo is

Godtoock de opperſte# »

ende oock om dat in hem ghelijck

in eenen heuvel, ende ſpie-toren al

le dinghen ontdeckt, ende gheſien

worden, te ſamen oock de opperſte,

ende onderſtew:# tot den

welcken onſe ghebeden beſtiert,

ende door den dienſt der Enghelen

op-ghedraghen worden, gelijckge

ſeyt is, ende den Enghelaen Tobias

verwitticht heeft, ſegghende: Als

hy met traenen badt, ende de dooden

## , ſoo offerden ick u Ghebede

aen den Heere. Wy konmen hier oock

door de Herders der ziele verſtaen

de Enghelſche Geeſten ſelver, door

dien ſy niet alleenlijck onſe ghebe

den Godt op-ghedraghen, maer ſy

brenghen oock de gratien, ende de

gaven Godts tot onſe zielen, die voe

dende, gelijck goede Herders, met

ſoete in-gevinghen, ende minne

lijcke mede-deelingen Godts, welc

kers ghedienſticheyt den Heere ge

bruyckt, in ons die te geven; Sybe

ſchermen ons daer-en-boven oock

vande wolven, die de duyvelé zijn,

ons van die behoedende ghelijck

goede Herders.

Is't dat ghy hem erghens

ſtet. -

Aloftſy hier door wilde ſeggen,

Hs't dat ghy-lieden, tot mijnder

groot gheluck, comt in fijne tegen

woordicheyt, ſoo dat hy u-lieden

ſiet,ende aenhoort, Maer hier ſtaet

te bemercken, dat al-hoezwel Godt

alle dinghen weet, ende kent, jae

oock de minſte gedachten der ziele

ſiet, ende door-grondt, des niet te

gaenſtaende ſooſeght men, dat hy
| | | | |

---

als dan onſe noodtſakelijckheden

aenſiet, ende onſe ghebeden hoort,

als wanneer hy die comt te verhoo

ten, ende daer in te voorſien. Want

alle noodtwendicheden, ende vraea

ghen en worden van Godt altyt niet

verhoort, om die te volbrenghen;

maer als dan ſeght men dat hy-ſe

aenſiet, ende verhoort, als denghe

ſtelden tyt, het ghetal, ende de ge

legentheyt ghekomen is, om die te

volbrenghen , ende daer in te voor

ſien, ghelijcket blijckt in't boeck

Exodt, alwaerwyleſen , dat naer

de vier hondert Jaerighe ſlavernye

der kinderen van Iſrael, Godt tot

Moyſes gheſeyt heeft, Ick hebbe de

quellinge mijns volckx geſien in Egy

ten , ende ick hebbe haergheroepghe

hoort, en de ick ben nederºghedaelt om

hun te verloſſen: al is't dathy-ſealtyt

gheſien heeft. Deſghelijckx heeft

oock den Enghel Gabriel geſeyt tot

Zachariam, dat hy niet en ſoude

vreeſen, door dien dat Godt fijnge

bedt verhoort haddesgevende hem

eenen Sone, den welcken hy tenty

de van veele jaren van Godt E#.

lijck ghevraeght hadde, al-hoe-wel

dat Godt hem altyt gehoort hadde.

Overſulckx ſoo moet jeder een we

ten, dat al-hoe-wel Godt van ſton

den aen niet en volcomt aen hunne

noodtwendicheden, ende vraeghen,

hy daerom dat op ſijnen tyt niet en

ſal laten te doen, die volghens de

ghetuygheniſſe vanden Profeet Da

vid , Eenen# is in den beguaemen

tydt in de tribulatien, ſooſhy van ſy

nen 'tweghen niet en comt te ont

breken, ende inſijn Ghebedt niet te

volherden. Ende dit is het ghene

de ziele hier wilt te kennen geven,

als ſy ſeght :

- Hºt

Exod,

3-7-

Luc. 1,

13,

Pf. 9.

IO,
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Is't datghy hem erghens

ſtet. -

Dat is ſoo veel als te ſegghen; is't

dat nu miſſchien den gheſtelden tyt

ghekomen is, dat hy ſich ſal geweer

dighen van mijn ghebedt te verhoo

ICIl , -

Den 'welcken ick boven

alles beminne.

Het welck, geeſtelijcker wyſe ge

ſproken,dan gheſchiet, als wanneer

datter niet voor en valt , waer door

de ziele belet wort van iet te doen,

ofte te lyden voor hem, al water

stock ſoude moghen weſen.

Seght hem dat ick quele,

pyne lyde, ende ſterve.

De ziele vertooght hier dry ſoor

ten van noodtwendicheden, te we

ten,quelinge, pyne , ende de doodt,

want de ziele die waerachtelijck

mint , lydt ghemeynelijckten ty

de van het af-weſen van haren Be

minden, op dry-der-hande manie

ren, volghens de dry crachten der

ziele, de welcke zijn het Verſtant,

den Wille, ende de Memorie. Sy

ueelt, ende ſy is kranck naer het

erſtant, om dieſwille dat ſy Godt

niet en aenſchouwt, die de geſont

heyt, ende vreught is des Verſtants.

Sylydt naer den Wille, om dieſwil

de dat ſy Godt niet en beſit, die de

welluſte des Wille is. Ende ten leſtë

ſterft ſy naer de Memorie : wantals

ſy bedenckt dat-ſe alle de goederen

des Verſtants moet derven, te we2

ten het Goddelijck.aenſchouwen,
- - - - -

e

ende dat-ſe haer ſelven van ghelijc
ken oock berooft vindt van alle de

welluſten des Wille, te weten vande

beſittinghe Godtsjende dat'et daer

en-boven oock kan ghebeuren, dat

ſe miſſchien de ghenietinghe van al

le dat goet inder eeuwicheyt ſoude

komen te derven;ſoo is't dat ſy door

# ghedenckeniſſe den anghel des

oodts comt te lyden.

Den Profeet Jeremias heeft deſe

dry ſoorten van noodtwendicheden

oock ſeer wel aen Godt vertooght,

ſeggende : Weeſt ghcdachtich mijn

der armoede, alſ emt, en de galle. De

armoede wort hetVerſtandt toe-ge

voeght, want de rijckdommen #

Goddelijcke Wysheyt worden aen't

Verſtandt toe-gheſchreven, gelijck
den H. Apoſtel# : JWaer in be

ſloten zijn alle de# tten der Wysheyt

ende der Wetenſchap. Denalſſem,die

een ſeer bitter cruydt is , wort aen

den Wille toe-ghe-eyghent : want

de ſoeticheyt vande beſittingeGodts

comt den Wille toe, vande welcke

berooft zijnde , ſoo blyft hy met

groote bitterheyt, ghelijck den En

ghel aen den H.# in't boeck

der Openbaringhe gheſeyt heeft :

Neemt den boeck, ende verſlindt hem ,

ende hy ſal uwen buyck doen verbitte

rens nemende hier den buyck voor

den Wille. De galle wort toe-ghe

eyghent aende Memorie, de welca

ke beteeckent de doodt der ziele ,

ghelijck Moyſes te verſtaen geeft,

ſprekende vande verdoemde, met

eſe woorden : Degalle der draken

ſalharen wijn weſen, ende het onghene

ſelijck venijn der ader-ſlanghen, het

welck de beroovinghe van Godtbe

teekent, de welcke de doodt der

ziele is. Voorders ſoo zijn deſe dry

noodtwendicheden, ende quellin

Sſſ gben

Thren,

3, 19

Coloſſ.

2.3-

Apoc,

I O. 7.

Deut.

32:3 is
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goan.

2. 3.

hen gheyeſticht op de dry God

# deughden, te weten ; op

het Gheloove, op de Hope, ende

op de Liefde, de welcke oock de

dry voor gemelde crachten der zie

le toe-ghevoeght worden, al-hoe

wel dat-ſe d'eyghen onderworpſel

deſer deughden niet en zijn. Hier

ſtaet te bennercken , dat de ziele in

't voor ghemelde Versken aen hart

Beminden alleenlijck maer voor

en-ſtelt hare noodtwendicheyt, en

de pyne:want den ghenen die voor

ſichtelijck, ende wyſlelijck bemint,

en is niet ſorghvuldich om te vra

ghen het ghene hy van noode heeft,

ende begeert, maer hy houdt ſich te

vreden van ſijnen noodt alleenelijck

te kennen te geven, op dat den Be

minden daer in doen ſoude, het ge

ne hem belieft, ghelijck onſe Lieve

Vrouwe ghedaen heeft inde Bruy

loft van Cana Galileën, de welcke

van haren beminden Sone geenen

wijn uyt-druckelijck ghevraeght en

heeft, maer ſy heeft alleenlijck ge

ſeydt : Sy en hebben geenen wijn. ##

Suſters ven Lazarus hebben tot Je

ſum gheſonden, niet om van hem

te vraghen, dat hy haerlieden Broe

der ſoude komen gheneſen van fijne

ſware ſieckte s' maer ſeyden alleen

lijck : Siet, den ghenen die ghy be- goan.

mint, is ſieck. 't Is oorboorlijck dat 1 1.3,

de ziele haer op deſe maniere drage

om dry redenen. d'Eerſte is, om

dat Godt beter weet wat ons van

noode is, als wy ſelver. De tweede

is, om dat den Beminden meerder

tot medelyden beweeght wort,ſien

de den noodt, ende te ſamen de

over-gevinghe vanden ghenen, die

hem bemint. De derde is, om dat

de ziele meerder bevryt is van d'ey

# liefde, ende vanden geeſtelijc

en eyghendom , vertoonende hare

noodtwendicheyt, dan dat ſy iet in

het beſonderſoude vraghen van het

ghene dat haer dunckt haer noodlch

te weſen. Op de ſelve maniere

draeght de ziele haer nu , vertoo*

ende hare nootwendicheden: want

et is al 'tſelven, al oftſy uyt druc

kelijck ſeyde ; Seght aen mijnen

Beminden, dat aengheſien ick que

le, ende ſieck ben, ende dát hy al

leen mijne gheſondtheyt is, dat hy

my die ghelieve te verleenen; ende

ghemerckt dat ick inde pyne ben »

ende hy alleenlijck mijnen trooſt is,

dat hy myghelieve te vertrooſten;

ende ghemerckt dat ick ſterve , en

de hy alleen mijn leven is, dat hy

my het leven ghelieve te verleenen.

HET
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III G HE

Buſcando mis Amores

Irepor eſſos montes, iriberas

Nicogere las flores

Ni temere las fieras,

I paſare los fuertes, yfronteras.

SAN G H.

Soeckende myne liefden, -

Ickjaigaen door de Berghë en Rivieri,

Alvaer ick niet een bloem ſal Plueken »

Noch en ſal de wilde dieren vreeſen,

En ick# de ſtercke Schanſſen,

En al de palen ſtout door-gaen.

"- Uyt-legginghe.

genoeghſaem te bid

den, te wenſchen,

endeden dienſt der

4 middelaeren te ghe

Eas bruycken om haeren

Beminden te vinden, gelijck4y ge

daen heeft inde voorgaende Geſan
hen, maer ſy begeeft haer ſelven

daer-en-boven oock, Oºn hem met

ter daet, ende wercken te ſoecken,

5, welck ſyhaer voor-wendt te doen

in dit Gheſangh, ſegghende », dat ſy

haren Beminden ſal achtervolghen,

hem ſoeckende door de wercken der

deughden, ende der verſtervinghen,

oefenende het werckelijck, ende te

ſamen oock het beſchouwende le

ven, ende om dit gheluckelijck te

bekomen, ſooſeght ſy, dat ſe gee
me goederen, ende geene welluſten,

noch eenich vermaeck wilt aenveer
den, ende dat alle de crachten, li

ſten ende laghen vande dry vyanden.

#er ziele, de welcke zijn de werelt,
den duyvel, ende het vleeſch , niet

henoéchſaem en zijn , om haer te

#eder-houden, ende te beletten in

deſen wegh, ſegghende :

v -

Et en is de ziele niet
Soeckende myne liefden,

Dat is, mijnen Beminden:

Ick ſal gaen door deſe

Berghen ende Rivieren.

sy noemt hier de deughden Ber

ghen eens deels om hare verhevent

Reden; anders-deels om den groo

ten aerbeydt, ende moeyelijckheyt

die men onder-ſtaet om die te be

komen door de oefeninghe van het

Beſchouwende leven. Door de R

vieren verſtaet ſy hier de vernederin

ghen, verſtervinghen, ende verach

tinghe haers ſelfs, oefenende, haer
ſelven oock in het werckelijck levé :

/want om de deughden te bekomen,

ſoo is het een , ende het ander noot

ſakelijck, het welckſoo veel is al

oft ſy'ſeyde : Soeckende mijnen Be

minden, ſooſalick de verheve deug

den oefenen, ende ick ſal myſelven

tot alle leege , ende verworpe werC

ken door de verſtervinghe , ende

verootmoedinghe begeven, 'twelck

ſy daerom ſeght , om diefwille dat

den wegh, ofte middelom Eie
- Sſſ2 vinden,
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vinden, anders niet en is , als het

goet te wercken in Godt, ende het

# te verſterven in ſy ſelven, op
e maniere die volght :

Alovaerick niet een bloem

tſal plucken. -

* Want om Godt te ſoecken, ſoo

wort'er een hert verſocht dat ont

bloot, ende ſterckzy , ende vry van

alle quaet, ende van alle goet , het

welck niet ſuyverlijck##

tot Godt niet en leydt; ende hierom

geeft ſy de vryheyt , ende ſterckte ,

die ſy moet hebben in dit Versken,

ende inde naervolghende te kennen.
Soo veel dan als dit Versken be

langht , ſeght ſy , dat-ſe niet een

bloem ſal plücken van die ſy op den

wegh ſalontmoeten, door de welc

ke ſy verſtaet alle de ſmakelijckhe

den, ende welluſten, die haer ſoudé

konnen voor-gheſtelt worden, de

welcke zijn dry-der-hande , te we

ten, tydelijcke, ſinnelijcke, ende

geeſtelijcke , ende ghemerckt dat

ſoo wel d'eene als d'andere het herte

beſitten, ende haer voor een belet

-T2 dienen tot den waerachtighen

wegh des geeſts, by ſoo verre dat

ſy daer acht op ſlaet, ende die aen

hanght, hierom ſeght ſy dat-ſe die

bloemen in geender manieren ſal

plucken, noch haer herte daer op
ſtellen, overſulckx is'et ſoo veel al

oftſy wilde ſegghen: ick en ſal mijn

herte tot geene rijckdommen bege

ven, noch oock tot eenighe goede

ren van deſe werelt, die my ſouden

m9ghen voor gheſtelt worden,noch

ick en ſal geene vreughden, noch

welluſten mijns vleeſch in my toe

laten, noch en ſal oyt letten, oft

acht nemen op de ſoeticheden, ofte

t V

vertrooſtinghen mijns geeſts; inder

voeghen, op dat ick oockin't min

ſte niet weder houden,ende belet en

worde van mijnen Bemindé te ſoec

ken door de Berghem ende Rivieren der

deughden, ende desarbeydts. Ende

dat ſeght ſy hierom,op dat ſe in de

ſen wegh denraedt van David ſou

de volghen, ſeggende Is't dat de

rijckdommen overvloedich 5ijn, ſao en

wilt u herte daer op niet ſtellen, dat is

te ſegghen : en wilt u daer toe met

d'affectie niet begeven, het welck

ſy verſtaet ſoo wel vande ſinnelijcke

welluſten, als vande geeſtelijcke ,

ende oock vande tydelijcke goede
ren:alwaer men oock moet bemerc

ken, dat niet alleenlijck de tydelijc

ke goederen,ende lichamelijcke ge

noechten, ende welluſten den wegh

tot Godt beletten, ende verſtooren,

maer cock# , als wan

neer men die met eyghendom beſit,

ende metter herten aen-kleeft. En

de hierom ſoo is't van noode, dat

den ghenen, die vervoorderen wilt,

die bloemen niet naer en jaghe : en -

de hier mede en moet hy noch niet

tevreden zijn, maer hy moet inſge

lijckx oock wel ghemoet zijn om te

ſegghen : - - -

Noch en ſal de wilde die

ren vreeſen, -

Ende ick ſal de ſtercke

Schanſſen, ... .

En al de Paelen ſtout

door4gaen.

Indeſe Verskens ſtelt ſy, de *#
vyanden der ziele » te weten, de

werelt,den duyvel;ende het vleeſch,

die
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die ons den ſtrydt leveren, ende den

weghſwaer, en de moeyelijck ma
ken. Door de Wilde Dieren verſtaet

ſy de werelt, door de Schanſſºn den

duyvel , ende door de Palen het

vleeſch sy noemt de werelt Wilde
Dieren: want de ziele die den wegh -

des Heeren begint te bewandelen,

fooduncket haer dat de werelt ſich

aen haer vertoont inde In beelden

de Cracht, ghelijck wilde dieren,

haer dreyghende, ende een fel ghe

laet toonende , ende dat principa

iijck op dry manieren: ten eerſten,
haer voor-ſtellende dat haer de gra

tie, ende jonſte des werelts ſal ont

breken, ende dat-ſe hare vrienden,

hare achtinghe, eude al haer goedt

ſal verlieſen. Ten tweeden, 'twelck

, noch een ander, maer niet minder

een wreedt dier en is, te weten,hoe

dat ſy'et ſal konnen verdraghen, en

de door-ſtaen dat ſy voortaen geêne

vreught, noch wereltſche genoech

ten meer en ſal moghen ghenieten,

ende alle die welluſten voorder eeu

wicheyt ſal moeten derven ? Ten

derden,het welek noch een wreeder

dier is, te weten, dat de quade ron

ghen reghen haer ſullen op-ſtaen,en

de met haer den ſpot houden, ende

dat iedereeen haer ſal verachten :

welcke dinghen zijn ſoodanichlijck

vertooght aen ſommighe zielen, dat

het haerghemeynelijck ſeer ſwaer,

ende laſtich valt, niet alleenlijck om

te wederſtaen met vol-herdinge aen

die beeſten, maer felver oöck om te

beginné. Maer daer zijn zielen, die

kloeckmoedigher zijn, aende welc

ke haer andere Wilde dieren vertoo

ghen , die meer inwendich , ende

meer geeſtelijck zijn, te weten, van

bekoringhen, van ſwaricheden,van

33ellinghen , van pijnlijckheden,

ende dat op veelderley manieren,

die Godt toe-ſchickt, ende toe-laet

aende ghene, die hy wilt beproe

ven, ghelijck het gout in het vier,

volghens het ſegghen vanden Pro

feet met deſe woorden: Veel zijn de

quellinghen der rechtveerdighe, Maer

eéne oprechte minnende ziele, die

haren Beminden meer acht, als alle

andere dinghen, ſteunende op de

liefde, ende jonſte van haren Be

minden , ſal met eene kloeckinoea

dicheyt wel derven ſegghen:

Noch en ſal de wilde diea

ren vreeſen,

Ende ick ſal de Stercke

Schanſſen,

En al de Palen stout
door-gaen. t

Sy noemt hier de duyvelen, die

de tweede plaetſe onder de vyanden

der ziele beſitten, Stercke Schanſſen,

door-dien dat ſy met groot gewelf

den toe ganck van deſê wegh trach

ten te beſetten : ende oock om dat

hunne bekoringhen , liſten, ende

laghen ſtercker, ende moeyelijcker

zijn om t'overwinnen, ende die

men oock qualijcker kan bemerc

ken, ende ontdecken, als wel die,

de welcke vande werelt, ende van't

vleeſch voorts komen. Daer-en-bor

ven oock, om dat ſy hun verſterc

ken met de twee andere vyanden,te

weten, met de werelt, ende met

het vleeſch, om alſoo de ziele hef

telijcker te beſpringhen, ende te be

ſtryden : hierom den Profeet Da- Pſ: 53:

vid daer van ſprekende, ſeght: En- 5.

de de ſtercke hebben myne"#
Sſſ 3 preeckt
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3fob 41 Vande ſelve cracht ende ſterckte

34.

Epheſ'

6. I I

ſpreeckt oock den Profeet Job met

deſe woorden : Op d'aertrijck en is

eene macht, die by hem mach verghe

# worden, die ghemaeckt is , op

dat hy niemandt en# vreeſen: dat

is te ſegghen,datter geene menſche

lijcke macht met de ſyne mach ver

gheleken worden : ende alſoo is't

dat de Goddelijcke macht alleen

hem kan overwinné ; ende het God

delijck licht alleen kan ſyne looſe

trecken kennen , ende ontdecken.

Hierom en ſal de ziele ſyne ſterckte

niet konnen overwinnen ſonder ge

bedt, noch en ſal oock ſyne bedrie

ghelijcke liſten ende laghen ſonder

oodtmoedicheyt, ende verſtervinge

konnen door-kennen : hierom ſoo

ſeght den H. Apoſtel Paulus, waer

ſchouwende, ende vermanende de

Gheloovighe : Doet u ſelven aen de

wapenen Godts,op dat ghy ſtaen mooght

teghen de liſtighe laghen des duyvels :

want wy en hebben geenen ſtrydt teghen

het vleeſch, ende bloedt , verſtaende

door het bloet de werelt, ende door

de wapenen Godts het Ghebedt,en

de het Cruys Chriſti , waer in de

ootmoedicheyt, ende de verſtervin

he beſloten licht, daer wy van ge

proken hebbé. Voorders ſoo ſeght

de ziele, dat-ſe de Palen ſal door

gaen, waer door ſy de teghen-ſtry

dinghen, ende de wederſtandiche

den verſtaet, die het vleeſch door

hare naturelijcke in gheborentheyt

heeft teghen den geeſt, het welck ,

ghelijck den H. Paulus leert, Be

geert teghen den Geeft, ende het ſtelt

ſich ghelijck eenen voorzmuer, we

derſtaende aen den wegh desGeeſts.

Deſe Palen, en de voor-ſtellinghen

moet de ziele dan door-breken,ende

door-gaen , door dringhende alle

voor-vallende moeyelijckheden,ter

aerden vellende alle ſinnelijcke lu

ſten, ende natuerlijckeghenegent

heden door de cracht ende macht

des Geeſts : want ſoo langh die inde

ziele noch ſullen verblyven, ſooſal

den Geeſt aen die ſoodanichlijck on

derworpen weſen , dat hy tot het

waerachtich leven, ende tot de gee

ſtelijcke welluſten niet en ſal konnen

heraken : het welck ons den Hey

ighen Apoſtel Paulus ſeer wel te

kennen heeft ghegeven als hy ſey

de : Maer is't datghy door den Geeſt

de vercken des vleeſch verſterft , ſoo

ſukdy leven. De ziele ſeght dan in

dit Gheſangh , dat'et haer oorboor

lijck is, deſe maniere te houden om

haren Beminden te ſoecken, te wes

ten, dat ſy moet hebben eene groot

moedicheyt, ende ſtandtvaſticheyt,

op dat ſe haer niet nederwaerts en

buyghe om Bloemen te plucken : dat

ſy moet ſtout zijn,om de Wilde diert'

niet te vreeſen: ende dat ſe oock eene

groote ſterckte moet hebbeu , om

de ſtercke Schanſſen , ende de Palen

te door-gaen , alleenelijck maer ler

tende, op dat ſe door de Berghen en

de Rivieren, op de voorſeyde manic

re magh door gaen.

-

-

-

* - . . . - -

#

- Iv. GHE

Galat,

5. E 7e

Rom. 8.

13 -
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é
IV. GH E

Oboſques, yeſpeſſuras .

ri: por la mano de mi ama

O e

Oprado de verduras

de ſloreseſmaltado!

Dezid, ſipor vosotros ha pafado ?

O boſſchen ! o dicht plantſoen !

Gheplant vande handen mijnsBemindë,

O altydt groene Weyde

Vergiert met ſchoone bloemen,

Seght my, oft mijnen Beminden doºr

tu is ghegaen.

Uyt-legginghe.

z Aer dat de ziele de

5 maniere te kennen

WN ghegeven heeft van

N haer te bereyden,om

SN deſen wegh aen-te

- vatté, ende te begin

nen,de welcke beſtaet in eene groot

moedicheyt, waer door de welluſté,

ende genoechten verſmaet worden;

en de in eene ſterckte, waer door de

bekoringhen , ende moeyelijckhe

den worden over,wonnen, waer in

beſtaet de oefeninghe van hare ey

ghe kenniſſe, het welck d'eerſte is,

dat de ziele toe-ſtaet te doen om al

ſoo tot de kenniſſe Godts te moghen

gheraken; ſoo begint ſy in dit te

# Gheſangh door de

emerckinghe, ende kenniſle der

ſchepſelen tot de kenniſſe van haren

' Beminden, haerder Schepper te ko

men. Want naer de oefeninge van

haere eyghen kenniſſe, is de over

denckinghe der ſchepſelen de eerſte

in deſen wegh , om tot de kenniſſe

Godts te gheraken, overdenckende

ſyne grootheyt, ende uytnement

Rom. 1. heyt door de ſelve ſchepſelen naer't

39, ſ gghen vanden Apoſtel. Dat d'on

ſienlijcke ſaken Godts ghekent zijn

vande ziele, door de kenniſle der

gheſchape ſaken. De ziele ſpreeckt

dan aende gheſchape ſaken in dit te

ghen woordich Gheſangh , aen haer

vernemende van haren Beminden.

Ende hier ſtaet te bemercken, dat ,

volghens de leeringhe vanden Hey

lighen Auguſtinus, deſe vraghe,oft

# , het welck de ziele aen

de ſchepſelen is doende, niet anders

en is als eene overlegghinghe, die

ſy inde ſelve doet van haren Schep

per; ende alſso wort in dit Geſangh

d'overdenckinghe der Elementen

begrepen, ende der ſchepſelen, die

hier beneden zijn; midſgaders oock.

d'overlegghinge der Hemelen,ende

de andere ſchepſelen, die Godt daer

in gheſchapen heeft, van ghelijcken

oock de bedenckinge der#

Geeſten, ſegghende :

O boſſchen! o dicht plant

ſoen ! - -

Sy heet hier de Elementen Beſa

ſchen, de welcke beſtaen uyt d'aer

de, locht, water, ende vier; om

dieſwille datſe, ghelijck de ſeer aen

ghename Boſſchen, vermenichtvul

dicht zijn met veel-der-hande ſchep4

-- - - - - ſelen,
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ſelen, die ſy hier Dicht plantſoen

noemt , om de groote menichte,

ende verſcheydentheyt der ſelve,

die in jeder Element gevondéwor

den : want op d'aerde zijn ontal

lijcke verſcheyde ſoorten van ghe

dierten; in't water oneyndelijcke

ſoorten van viſſchen ; inde de locht

van ghelijcken veel der ley ſoorten

van voghelen;ende het Element des

viers met deſe allegader ghevoeght,

is ſeer dienſtich tot de bewaereniſſe

van haer leven, ende alſoo is't dat

elcke ſoorte van gedierte in ſyn Ele

ment is levende, daer in gheſtelt,

ende geplant zijnde, als in haeré ey

# Boſſche , ende landt, alwaer

et voorts-ghebrocht , ende op-ge

voedt wort. Ende voorwaer wy bea

vinden dat Godt dit alſoo geboden,

ende belaſt heeft inde ſcheppinghe

der ſelve, bevelende aen d'aerde,

dat ſe de ghedierten ſoude voorts

brenghen,aende wateren, ende aen

de zee de viſſchen, ende aende vo

ghelen heeft hy delocht geſtelt voor

cene wooninghe : ende hierom de

ziele ſiende, dat Godt het alſoo ge

boden heeft, ende dat et alſooghe

ſchiet is, ſoo voeght ſy datelijck

daer by : -

Gheplant van de handen

mijns Beminden.

Dit is d'overdenckinghe, dat De

handen haers Beminden alleen , deſe

wonderheden,ende verſcheyde uyt

nementheden hebbenkonnë voorts

brenghen , ende daerom ſeght ſy

hytdruckelijck Door de handen mijns

Beminden. Want hoe-wel hy dat veel

andere dinghen doet door de handé

derEnghelen, ſoo is't nochtans dat

hy het werck der ſcheppinghe novt
door eene andere#
heeft, maer altydt door ſijn eyghen

Handt. Ende hierom ſoo beweghen

ende verwecken de ſchepſelen de

Ziele uytter maten ſeer tot de liefde

haers Beminden, ſiende, ende WC

tende dat'et dinghen zijn, die door

ſyne,Al-moghende Handt alleen

geſchapen zijn gheweeſt, -

O altydt groene weyde t

Dit is de overdenckinghe des He

melſch ,,den welcken ſy eene Groeg

ne Weyde noemt te weté,door dienſ

dat alle dinghen, die daer in geſcha

# zijn, noyt een eynde ſullen heb

en , noch oyt en ſullen verſlenſſen;

maer ſullen ais Groene Weyden, inde

Welcke de Rechtveerdighe hun ver

maken, vermeyden, ende weyden,

altijdts in hun onverſluyerlijck we

ſen volherden , ende blyven ſtaen;

in welcke overdenckinghe oock alle

de verſcheydentheyt # Sterren,

ende hemelſche Planeten begrepen

worden. Dit woordeken Groen wort

vande H. Kercke to ghe-eyghent

aende hemelſche ſaken, als wanneer,

ſy haer ghebedt voor de overledene.

zielen tot Godt uyt-ſtortende,ſeght:

Dat Chriſtus, den Sone vanden le'

venden Godt haer ſtelle inde ſeer

aenghename Groenicheden des Pa

radys. Voorders ſoo ſeght de ziele.

oock dat deſe Groene Weyde, is

Verſiert met ſchoonebloe

men. .

Door welcke Bloemen ſy de Enge- -

len, ende de ſalighe Geeſten beteec

kent, met de welcke die plaetſe ſoo,

verciert,
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S,Aug.

versiert, ende verſchoont is, ghe
lijck een aerdich, ende verheven

werck in eenich uytnemende goude

Vat,

Veght my, oft hy door u

ghegaen is ?

Deſe vraghe en is anders niet, als

de overdenckinghe hier voren ver

melt; ende alſoo is'et al 't ſelven al

oft ſy ſeyde : Seght my wat voor

ſchoonicheden , en uytnementhe

den hyinu-lieden geſchapen heeft ,

V. GH E SAN GH

Mil gracias derramando

Paſo por eſtosſotos con preſura

Yyendolos mirando

Conſola ſu#
Veſtidos los dexo de ſuhermoſura,

Duyſentgracien uyt-ſtortende,

Heeft hy dee: boſſchen ſnel door-gaen

De welcke als hy aenſagh -

Met fijne ghedaente alleen,

Heeft die becleedt ghelaten met ſyne

ſchoonheydt.

Uytelegginghe.

N dit tegenwoordigh

, Gheſan# andtwoore

den de ſchepſelen aen

de ziele, welckers

andtwoort , ghelijck

den H. Auguſtinus

ſeght, is eene# vande

grootheyt , ende volmaecktheydt

Godts, de welcke ſy in haer ſelven

geven aende ziele, die door haere

over-legginghe het ſelven van haer

# t hadde. Overſulckx dan,

et ghene hier in dit Gheſangh ey

# begrepen wort, is, dat

odt alle dinghen gheſchapen heeft

met eene groote lichticheyt, ende

ſnelheyt, latende in die eenige voet

ſtappen van ſijn weſen, niet alleen

Hijck om dat hy die uyt niet gheſcha

pen heeft , maer oock, om dat hy

die met ontallijcke gratien, ende

deughden begaeft heeft , die ver

gierende, ende ſchickende op eene

wonderlijcke maniere, d'een han

ghende van d'ander onſcheydelijck,

het welck hy doet door ſyne Wys

heydt, door de welcke hy alles ge

ſchapen heeft, te weten, door#
W O o R DT, ende eenighen gebo

ren Sone, ſy ſeght dan :

Duyſent gratien uyt ſtor

tende.

Door Duyſent gratien wordt hier
beteeckent de groote menichte der

ſchepſelen : de welcke hy hier be

grypt onder Duyſent, als zijnde het

opperſte ghetal, op dat hy hare me

nichte ſoude te kennen geven, de

welcke hygratien noemt, ter oor

ſaken vande menichvuldighe gaven

der gratien, met de# hy elck

een in't beſonder begaeft, ende ver

ciert heeft, die uyt-ſtortende, dat

is , de gheheele werelt daer mede

vervullende. -

Tºt t Heeft

v
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Heeft h

ſnel doorzgaen.

De boſſchen door-gaen, is ſoo veel

tſte ſegghen , als de Elementen te

ſcheppé,die ſy hier Boſſchen noemt,

door de welcke, ſy ſeght, dat hy#,
aen is, vele gratienuyt-ſtortende »

oor-dien dat hy die begifticht, en

de verciert heeft met de verſchey

dentheydt der ſchepſelen, die vol

gratien zijn : ende daer en boven

ſoo heeft hy in hun ontallijcke gra

tien uyt-gheſtort, hun gevende de

cracht van mede te moghen werc

ken rot het voorts-brenghen, ende

tot de bewaringhe van alle dinghen.

Ende ſy ſeght dat hy daer door ghe

gaen is, door dien dat de ſchepſelen

zijn ghelijck eenen voet-ſtap vandé

ganck Godts,door den welcken men

tot de kenniſle comt van fijne Heer

lijckheyt, Almoghentheyt, Wys

heydt, ende van alle andere God

delijcke eygenthedë. Sy ſeght oock

dat hy die# door-gaen

heeft ghelijck in't voor-by-gaen :

want de grootſte, ende uytnemen

ſte wercken, waer in hy ſync macht

aldermeeſt heeft laten uyt-ſchynen,

ende waerop hy d'aldermeeſt heeft

ghelet,zijn de Myſterien der Menſche

wordinghe van't Goddelijck WooRT,

ende andere Myſterien van het Ca

### , met de welcke,

is't dat alle de andere vergheleken

worden, zijn ghelijck metter hae

ſten, ende in't voor-by gaen ghe

maeckt gheweeſt. -

De welcke als hy aenz

ſagh,

-

&

ſco is den

dees boſſchen. Met ſyne ghedaente al

leen,

Heeft die becleet gelaten

met ſyne ſchoonheyt.

Naer't# vanden H. Paulus,

one Godts Het ſchynſel

der glorie, ende deghedaente ſijns We

ſens. Wy moeten dan weten, dat

Godt almachtich alle ſchepſelen

aenſien heeft met de ghedaente van

ſijnen Sone alleen, dat is, dat hy

haer het natuerlijck weſen ghegeven

heeft, die begiftigende met veel der

ley gratien , en de natuerlijcke ga

ven , ende die gheheel volmakende,

ghelijckin't boeck Geneſis geſchre

venſtaet, met deſe woorden: Ende 3'

Godt heeft gheſien al dat hy ghcmaeckt

hadde, ende waren alle ſcér goet. Die

ſeer goet t'aenſien, dat was,die ſeer

goet te maken in het Woo R DT,

ſijnen So N E ; ende niet alleenlijek,

en heeft hy haer het weſen, ende

natuerlijckegratien mede-gedeelt,

die aenſiende, ghelijck wy gheſeyt

hebben, maer hy heeft ſe oock door

de ghedaente alleen van ſijnen So

ne versiert , ende becleedt met

ſchoonheyt, haer verleenende het

boven-natuerlijck Weſen, 't welck

als dan gheſchiet is, als wanneer h

menſch gheworden is, den#

verheffende tot de Goddelijcke

ſchoonheyt, ende vervolgens oock

alle andere ſchepſelen in hem, om

dreſwille dat hy ſich met de nature

van alle ſchepſelen vereenicht hadde

in't aen-nemen vande menſchelijc

ke nature': ende hierom ſegh: den

Sone Godts ſelver :

Hebr:

I• 3,

Gen. 13.

Ende is't dat ick 3foan.

verheven worde vanderaerde, ſco ſal 12, 22.

ick
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iek alle dinghen tot my ſelven trecken.

Ende alſo3 en heeft den Vader in

deſe verheffinghe der Menſch-wor

dinghe, ende 5ock inde glorie der

Verryſſeniſſe naer het vleeſch, de

ſchepſelen niet alleenlijck ten deele

verciert, maer wy moghen oock

ſegghen, dat hyeſe gheheel becleet

ghelaten heeft met ſchoonheyt, en

deweerdicheyt.

vs Maer boven al dat, ſprekende nu

een weynich naer den Sin,endenaer

de affectie der Beſchouwinghe, ſoo

bemerckt de ziele ſeer claerlijck in

deſe levende Beſchouwinghe, ende

kenniſfeder ſchepſelen, dat in die

ſulck eene overvloedicheyt van gra

tien,van deughdé, ende van ſchoon

hevt, met de welcke Godt die be

ifticht heeft, ghevonden wort,dat

aer niet ſonder reden dunckt, dat

ſe altemael becleedt zijn met eene

VI G HE SAN GH

Ay ! quien podra ſanarme ?

Acaba de entregarte ya de vero,

No quieras embiarme

De oy mas menſajero.

Que no ſaben dezirme loque qniero.

ſekere wonderlijcke natuerelijcke

ſchoonheydt, de welcke van die

on-eyndelijcke, boven-natuerlijcke

ſchoonheydt der Goddelijckeghe

daente voorts-ghekomen, zijnde »

aen haer mede-ghedeelt is; wiens

aenſchouwen de gheheele wereldt,

ende alle de hemelen met ſchoon

heyt , ende vreught bekleedt, ghe

lijckerwyshy oock alleenlijck door

het openen van ſyne handen, alle

ghedierten met ſijnen ſeghen ver

vult , ghelijck. David ſeght. Ende

hierom gheſchiet'et, dat de ziele,

ghewondt zijnde met liefde door

deſen voet-ſtap, den welckenſy in

de ſchepſelen ghekent heeft vande

ſchoonheyt van haren Beminden,

ontſteken zijnde met een onuytſpre

kelijcke begeerte van die onſienlijc

ke# te ſien, ſinght dit

naervolghende Gheſangh.

-

Ach! wie ſalmy konnen geſont mak#r

Wilt my u doch oprechtelijck nugeven,

Noch en wilt my doch voortaen

Uwe boden nier meer ſenden,

Die my niet en weten te ſegghen,

Het ghene dat ick begeere.

Uyt-legginghe.

,,Hemerckt dat de

ſchepſelé aen de zie

le eenige teeckenen

'K van haren alder-lief

ººſten ghegeven heb

- zes a ben, in haer ſelven

vertoonende den ſchijn, ofte merck

teecken ſijnder ſchoonheydt , ende

heerelijckheydt 5 ſoo is de liefde

in haer oock ghegroeyt, ende ver

meerdert , ende vervolghens oock

de droefheyt, voorts-komende uyt

ſyne af-weſentheyt. Want hoe de
ziele Godt meerder kent, hoe dat

haren luſt, ende begeerte van hem

te aenſchouwé oock meerder groyt,

ende toe-nemt. Ende ghemerckt

dat ſe nu ſiet, datter anders geene

Tt t 2 remedie

Pſ. 144.

17
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rekmedie meer en is omhare pyne te

gheneſen, als dat ſe haren Bemin

den teghenwoordich mach aen

ſchouwen, miſtrouwende van alle

andere remedien; ſoobidt ſy hem

in dit teghenwoordich Geſangh om

het ſoetghenieten, ende beſittinge

fijnder teghenwoordicheyt, ſeggen

de, dat hy haer van nu af niet meer

en wille onderhouden met eenighe

andere kenniſſen, ende mede-dee

linghen van hem, door-dien dat-ſe

aenharen wille, ende begeerte niet

en voldoen, de welcke met geene

andere ſaken te vreden, noch vol

daen enis, tenzy met ſyneteghen

woordicheyt, ende aenſchouwen;

ende hierom bidt ſy hem, dat hy

ſch aenhaerwaerachtelijck gelieve

te geven in eene volcomesende vol

maeckte liefdesende alſooſeght zy:

Ach ! wie ſal my konnen

gheſont maken ?

Al oft ſy hier mede wilde ſeg

hen : onder alle de welluſten des

erelts, ende onder alle de verheu

inghen ende voldoeninghen der

innen,, ſoeticheden ende lieflijck

heden des Geeſts, en is voorwaer

niet dat my ſoude konnen gheſóndt

maken, noch voldoen, ende ghe

merckt dat'et alſoo is,

Wilt u my doch oprechte

telijck nu geven.

Hier moet men bemercken, dat

de ziele, die oprechtelijck beminte

niet tevreden, noch voldaen en kan

zijn, voor ende al eer dat-ſe God;

- -

ſelver oprechtelijck beſt. Want als

le andere gheſchape dinghen, en

verſaeden niet alleenlijck de ziele

niet, maerghelijck wy geſeyt heb

ben, ſy vermeerderen eer den hon

# , ende luſt van hem te ſien ge

ijckhy is, endealſoo elcke beſoec

# 2 ſoo vaneenige kenniſſe,ge

voelinghe, alsoockvaneenighe ana

dere mede-deelinghe, de welcke

ſy van haren Beminden# -

ieghelijck bodenzijn , bodtſchap

ende aende ziele van het ghene dat

y is , vermeerderen , ende ver

wecken eerder haren luſt, ghelijc

kerwysdebrockelinghen des broots

doen, als den hongher groot is: en

de hierom , zijnde voor haer ſeer

pijnlijck, dat ſe haer met ſoo weya

nich moet onderhouden, ſooſeght

ſy:

HVilt my u doch oprechte2

lijck nu geven.

Want al het ghene dat men van

Godt in dit leven kan kennen : hoe

danich ende hoevéel dat'et oockzy,

ſoo en is t geene oprechte, ghehee

le, ende volmaeckte kenniſſe van

Godt, maer 't is alleenelijck maar

eene kenniſſe ten deele , ende ſee

verre gheleghen , maer Godt We

ſentlijck te kennen,dat is eene waer

achtighe kenniſſe, de welcke de zie

le nu hier is verſoeckende, ſonder

haer ineenighe manieren tevreden

te houden met die andere mede

deelinghen, ende hierom ſeght ſy

datelijck: -

Noch en Wilt my doch

Z/007't4eil

*- - - -- - Uwe
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Uwe boden niet meer ſena

den.

Aloft ſy claerder ſeyde, en wilt

doch voortaen niet meer toe-laten,

noch ghedooghen, dat ick u op eene

ſoo bepaelde maniere kenne, door

die boden der kenniſſen, ende ghe

voelinghen, die ick van u ontfan

ghe, ende die ſoo verre gheleghen

zijn, ende verſchillen van het ghe

ne dat myn ziele van u begeert, want

u is ſeer wel bekent, o mijnen Bruy

degom, dat die boden de droefheyt

van eene begeerighe ziele, die naer

uwe teghenwoordicheyt verſucht,

eerder vermeerderen ; ecns-deels

om dat ſe de wonde wederom vera

verſſchen door de kenniſſe, die ſy

mede-brenghen; ten anderen oock,

om dat 'et al uyt-ſtellinghen, ende

verlangheniſſen van uwe compſte

ſchynen te weſen. Wel aen dan,my

nen Beminden, en wilt my doch

voortaen alſulcke vremde, ende

verre-gheleghe kenniſſen niet meer

toe-ſenden : want al is't ſchoon dat

ick my ſelven tot noch toe,daer me

de eenichſintshebbe konnen te vrc

den houden, door-dien dat ick als

dan van u weynighe kenniſſe, en de

liefde hadde, maer nu door de groo

te cracht der liefde, waer door ick

tot u ghedreven worde, en kan ick

my voortaen met ſulcke voor-bodé

niet meer te vreden houden, over

ſulckx ſoobid' ick u, dat ghy u ſel

ven gheheelaen my wilt geven: al

oft ſy claerder ſeyde : Mijnen Hee

re, ende Bruydegom , het ghene

ghyaen mijne ziele geeft met per

Ceelen, ende met brocxkens, geeft

my dat nu eeùs gheheel en gantiſch,
^,

ende het ghene ghy# door ſpleet

Jens zyt toonende, wilt my dat nu

eens opentlijck toonen , ende het

hene ghy my door eenighe midde

en geeft (het welckmaer door ſpel

ofte ſpot ſchynt te geſchieden) doet

het nu eens oprechtelijck, ende

metter waerheyt, u ſelven in per
ſoon mede-deelende. Want 'tſchvnt

ondertuſſchen in uwe beſoeckinghe,

dat ghy my wilt gaen ſtellen in eene

volle beſittinge van u 5 ende als my

ne ziele haer ſelven wel bemerckt ,

ſoo bevindt-ſe haer ſelven met ydele

handen »ende ghelijck berooft van

u » door dien dat ghyeſe aen haer

verborght, het welck niet anders en

is, dan het ſelven geven door ſpel.

Wilt urſelven dan eens oprechtelijck

aen my geven , ende dat gheheelijck

aen gheheel myne ziele, op dat ſe

gheheel u oock gheheelijck beſitte,

noch en wilt voortaen uwe boden

aen my niet meer ſenden,

Die my niet en weten te

ſºgghen,
-

Hetgene dat ick begeere.

A! oftſy wilde ſegghen : Ick be

geere u gheheelijck, ende ſy en we

ten, noch en konnen u aen myghe

heel te kennen geven : want daer

en is niet inden hemel, noch op der

aerden dat gheſchapen is, het Welck

my de kenniſle van u kan geven, de

welcke ick van u wenſche te hebbé,

overſulckx en weten ſy niet te ſeg

ghen, het ghene dat ick begeere.

Overſulckx bid' ick u dat ghy den

bode, ende bodtſchap wilt delver

Weſen.

Tt t 3 VII. GHE
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, VII G HE SAN GH
Ytodos quantos Vagan

De time van mil gracias refiriendo

Y todos mas mellagan,

Y dexame muriendo

En al die met u beſigh zijn,

Verhalen my duyſent gracien van u

Ende ſy wonden my meerder

Ende laten my by-naer ſonder geeſt,

w

Un no ſe que, que quedan balbuci- Ick en wete niet wat »

endo Dat ſy my al ſtamelende ſegghen.

Uytelegginghe.

#g N het voorgaende Ghez

I # ſangh## ziele te

# 1 # kennenghegeven, dat

######ſe kranck , ende ghe

*** quetſt was door de ſief

de van haren Bruydeghom, ter oor

ſaken vande kenniſſe die ſy van de

onredelijcke ſchepſelen bekomen

hadde. Maer in dit teghenwoordich

Gheſangh geeft-ſe te verſtaen, dat

ſe door de ſelve liefde oock gewont

is, maer dat ter oorſaken van eene

andere verhevendere, ende hooge

re kenniſſe, die ſy van haren Bemin

den ontfanght , door den middel

vande redelijcke ſchepſelen,die veel

edelder zijn als de voor-ghemelde,

ende deſe zijn de Enghelen, ende de

Menſchen. Daer-en boven ſeght ſy

oock, dat-ſe door de liefde is ſter

vende, ter oorſaken van eene won

derlijcke# , die haer

door deſe ſchepſelé begint ontdeckt

te worden, ſonder dat ſe haer noch

tans gheheel ontdeckt wordt, het

welck ſy hier ſ Icken wete niet wat )

noemt,doorzdien dat'et onuytſpre

kelijck is, maer het is evenwel ſulck

eene ſake, dat-ſe de ziele van liefde

doet ſterven. Hier uyt ſoo konnen

wy betoonen, datter in deſen han

del van liefde dry manieren van Iy

den voor den Beminden ghevonden

worden, volghens de dry manieren

van kenniſſe, die men van hem kan

hebben. d'Eerſte wordt ghenoemt

Quetſure, die ſoo ſwaer, ſoo crach

tich, ende ſoo langh-durich niet en

is, maer gaet ſeer haeſt voor-by,ge

lijckerwys een licht ſchrabbeken,de

welcke zijn de leeghſte, ende de

ſlechſte wercken Godts. Van deſe

Wonde, die wy oock eene#
noemen, vermelt de Bruydt in het

boeck der Sanghen, ſegghende :

Ick beſweere u, Dochteren van Jeru

ſalem, is't dat ghy mijnen. Beminden

vindt, dat ghy hem bodtſchapt, dat

ick van liefde quele. Alwaer ſy door

de Dochteren van Jeruſalem, de

ſchepſelen verſtaet. -

De tweede maniere van Quelin

# wort ghenoemt Wonde,de welc

e de ziele dieper door-grondt,ende

vaſtelijcker aen kleeft, als wel de

Quetſure doet, ende daerom duert

ſy oock langher , door-dien dat ſy

is gelijck eene quetſure, die in eene

Wonde verandert is , waer door de

ziele waerachtelijck ghevoelt, dat

ſe door de liefde ghewont is. Ende

deſe Wonde wordt inde ziele ghe

maeckt

Cant,

• w a
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inaeckt door de kenniſſe van de

wercken der Menſch-wordinghe van

het Goddelijck W. o o R Dir , en

de van de Myſterien van 't Gheloo

ve, de welcke , ghemerckt dat-ſe

de alder grootſte wercken Godts

zijn, ende die oock een overvloe

dighe liefde in haer ſelven beſluyté,

dan de wercken der gheſchape din

gen; ſoo is't oock dat ſe eene groo

te1e uyt-werckinghe der liefde in

haer ſelven beſluyten ; inder-voe

ghen , dat is 't by-aldiend'eerſte ge

Jijck eene Quetſure is, deſe tweede

noch en duert niet lange, maèr gaet

haeſt voor by, anderſints ſoude de

ziele uyt dit lichaem ſcheyden. En

de alſoo gaet de ziele al ſtervende

door de grootheyt der liefde, ende

# ſterft noch meerder, door dienſ

at ſy ſiet, dat ſe niet voleyndt te

ſterven door de doodt der liefde.

Deſe wort geheeté een onverduldige

liefde te weten, waer van in't boeck

Geneſis ghehandelt wort, alwaer de

H. Schrifture getuyght, dat de be

geerte van Rachel om kinderen te

noghen kryghen, ſoo groot was,

:

dat ſe tot haren Bruydeghom Jacob-- --

gbeſeyt heeft : Geeft my kinderen ,,Gen.3e

gft anders ſalick ſterven. Ende dem H: 5 6

Profeet Jobſeyde : Wieſal my ge: 3° #- --

ven, dat dan genen die my begonſt heeft, 9

ſal ghelijck eene Wonde zijn, die nu

ghemaeckt is, ende duert : vande

welcke den Bruvdegom in't boeck

der Sanghen ſprekende, ſeght: Ghy

hebt mijn herte ghewonde , myne Su

Cant.

4- 9.

ſter, myne Bruydt, ghy hebt mijn ber

te ghett ondt met eene van u ooghen,ende

met een hayr van uwen haiſe. Door

d'Ooghe wort hier verſtaen het Ghe

loove van de Menſch-wordinghe des

Bruydeghoms : einde door't Hayr

wort hier de Liefde van de ſelve

Menſch wordinghe beteeckent.

De derde maniere van quelinghe

inde liefde, is ghelijck de Doodt, het

welck is, al oft-ſe nu eene gheheele

ghemaeckte Wonde hadde, die ver

ſweert, de ziele gheworden zijnde

# vol ſweeren, de welcke al

tervende leeft, tot dat de liefde

haer doodende, haer een leven der

liefde geve, over-vormende haer in

deliefde. Ende dit ſterven der liefde,

Wort inde ziele veroorſaeckt door

den middel van eene aen#
van eene alder-verhevenſte kenniſſe,

der Godtheyt, het welck-dien, Ick: -

en wete niet wat, is , het welck-ſy

ſèght, dat de ſchepſelen in dit Ghe

ſangh Al ſtamelende ſegghen. Deſe

Aen-rakinghe ea is niet geduerich,

w,--

my verniele 4. De ziele ſeght in dit

Gheſangh , dat de redelijëke ſchep

ſelen haer veroorſaeckt hebben deſe

twee ſoorten van pynen der liefde,

te weten de Wonde, ende de Doodt.

Sy veroorſaken de Wonds, als ſy

ſeght, dat ſy haer duyſent gratien
vertellen van haren Beminden inde

Myſterien des Gbelooft, en de indºs

Wysheyt Godts, die ſy haer leeren.

Sy veroorſaken oock de potdt, als

ſy ſeght, dat-ſe Stamelende blyven,

het welck niet anders en is, als het

gevoelé, ende de kenniſſe der Godt

heyt, die aende ziele ſomtyts ont

deckt, ende verclaert wort in't ghe--

ne ſy van Godt hoort vertellen : ſy'

ſeght dan in deſer voeghen :

En al die met u beſight

kijn. -

De ziele geeft hier te kennen,

dat door de ghene, die met Godt,

Beſigh zijn, de redelijcke ſchepſelen,

- - -- - te
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te wetë de Enghelen, ende de men

ſchenbeteeckent worden, ghelijck

wygheſeyt hebben: want ſy alleen

onder alle de ſchepſelen Zijn#
met Godt: al oft ſy hier door wilde

ſegghen, dat alle de ghene, die met

hem Beſigh zijn, dat zijn de Enghe

len,ende de Menſchen, diebeſchou

wendehem inden hemel, ende hem

aldaer ghenietende; deſe hem op

deraerdebeminnende,ende groote

lijckx naer hem wenſchender Ende

om dieſwille dat de ziele Godt uyt

druckelijcker comt te kennen door

die redelijcke ſchepſelen, 'tzy door

de over-peyſinghe van haerder uyta

nementheyt, de welcke ſy hebben

boven alle anderegeſchapedinghen;

*tzy dat'et oockis, om het ghene,

het welck ſy ons van Godt lee

ren, de Enghelen inwendichlijck

door de heymelijcke, ende verbor

ghe in ghevingen, ende in ſpraken,

ende de menſchen uytwendichlijck

door de waerheden der H. Schriftu

re, hierom ſeght ſy aldus :

Verhaelen my duyſent

gratien van u.

Dat is, ſy geven my wonderlijcke

dinghen te verſtaen van uwe milta

heyt, gratie, ende bermherticheyt,

die Ghy ghetoont hebt in het werck

van uwe Menſch voordinghe , ende

inde waerheden des Gheloofs, die ſy

my van u uyt-legghen, ende vercla

ren, ende gaenaltyts voorder in my

meer, en meer te vertellen , want

hoe dat ſy my meerder van u willen

ſegghen, hoe dat-ſe van u meerder

gratien »ende uytnementheden al

#yt konné ontdecken,ende veropen

baren : -

<- 4

Ende ſy wonden my
meerder.

Want al het ghene de Enghelenmyinegeven,ende de menſchen my r

leeren, verwecken my meerderom

u lief te hebben, ende vervolghens

wonden ſy my al-te-mael meerder

door de liefde.

Ende laten my byenaer

ſonder#,
Ick en vete niet wat

Datſy my al ſtamelende

ſegghen.
Al oft ſy wilde ſegghen : maer

boven het ghene dat die ſchepſelen

my wonden door duyſent gratien,

die ſy my van u verhalen, ende doen

verſtaen; ſoo is'er noch ietſooda

nich , ende ſoo wonderlijck , het

welck men wel gewaer wort dat er

noch blyft te ſegghen,ende eene ſe

kere ſake, die men wel weet, dat-ſe

noch blyft 't ontdecken , ende te

verclaren, mitſgaders noch een ſe

ker verheven teecken van Godt, het

welck de ziele ontdeckt wort, ende

noch blyft t'onderſoecken, ende ee

ne ſeer verheve kenniſſe van Godt »

die men niet en kan ſpreké,de welc

ke ſy hierom noemt, Ick en wete niet

wat, dat is ſoodanichlijck verheven,

dat is't by aldien dat 'et ghene, het

welckick begrype, ende verſtaen,

my nochtans quetſt, ende wondt

door de liefde, dit , het ghene ick

geenſints en bevatte, ende nochtans

# achte, doet myſterven,

itghebeurt ſomwylen aen de zie

len, die nu veryoordert zijn, aende

welcke Godt deſe gratie doet,#
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zal ſoove
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*

hyaen haer, int ghene dat fy hoo

ren ſien, ofte verſtaen (ende onder

taſſchenſonder alle deſe dinghen)

eene ſekere verheve kenniſie geeft,

inde welcke haer te verſtaen ende te

hevóelen ghegeven wort de hoog

eyt, ende Heerlijckheyt Godts,

waer door ſy ſoo verheve gevoelen

heeft vande Goddelijcke Majeſteyt,

dat ſy claerlijck verſtaet, dat alles

noch te verſtaen blyft; ende dit ge

voelen, ende verſiaen, van dat de

Godtheyt ſooongemeten, en de on

bepaelt is, dat-ſe niet volcomelijck

# verſtaen, ende begrepé wor

den, datis eene alder-uytnemenſte,

ende alder-hooghſte kenniſſe: ende

alſoo is dit eene van de alder-groot

ſte gaven, ende gratien, die Godt

aende ziele in dit leven geeft, ghe

lijckin't voor bygaende, te weten,

dat hyaen deziele claerlijck te ver

ſtaen geeft, en de haer ſoo hoogh

ghevoelen van doet hebben, dat ſy

claerder als den dagh verſtaet, ende

kent, dat men hem niet gheheelijck

en kan begrypen, noch ghevoelen,

Want dit gheſchiet by-naer op de

ſelve maniere,# de Salighe

Geeſten Godt in den hemelſien, en

de aenſchouwen : alwaer het ghe

ſchiet, dat de ghene, die meerdere

kenniſie van hem hebben, oock

claerder,ende beſcheedelijcker ver

ſtaen het on-eyndelijck , het welck

dat er van hem noch blyft te ver

ſtaen, als wel die, de welcke hem

# ck niet en fien,aen

de welcke ſoo beſchêedelijck niet

vertooght en wort het welck hun

noch blyft te ſien, als wel aen die,

de welcke hem volcomelijcker ſien.

Ick wille welghelooven, datter

niemandtenis, die et wel begrypen

ſal, het ghene aatte, gheſeyt is, die

vººr

het in ſy ſelven niet ondervonden

en ſal hebben, maer-de-ziele - de

welcke dat beproeft, ghelijckſy ſiet

ende bemerckt dat het ghene, daer

ſy een ſoo verheve ghe voelen van

heeft, baer noch blyft te verſtaen,

ſooheetſy'et, Icken wete niet wat :

want ghelijck'et niet verſtaen en

wort, ſoo en kan et oock niet uyt

# worden, al-hoe-weldat

et ghevoelt kan worden , ghelijck

ickgheſeydt hebbe, Ende hierom

ſeghtſy, dat de ſchepſelen haer Het

al ſtamelende willen ſegghen, door

dien dat ſy'et##

en weten uit te legghen; ende dat
wort beteeckent door dat Stanclen,

het welck is de ſprake der kleyne

kinderen, de# in hun woor

den blyven haperen, ende en weten

niet uyt-te-ſpreken, ende te kennë

te geven, het ghene dat ſy willen,

ſegghen, Daer komen de ziele oock

eenighe verlichtinghen over, no

pende de andere ſchepſelen, op de

voorſeyde maniere, al-hoezwel dat

ſyaltijdt ſooverheve niet en zijn,

ende dat, als Godt aende ziele de

gratie doet van haer de kenniſie te

openen, endeden geeſtelijcken ſin

in die ſchepſelé,de welcke de groot

heden Godts ſchynen te kennen te

geven, de welcke ſy ten vollen niet

en verclaren, al'tſelven, al gftſy iet

wilden uyt-drucken, 'twelck noch

tºns te verſtaen blyft , ende ſooist

Ick en avete niet wat

Dat ſy my al ſtamelende

willen ſegghen.

Ende hierom Hoo vervolght de

ziele haer beklagh, ende in't naer

volghende Gheſanghſpreecktſyaen

het leven haerder ziele, ſe ###

vvv vIIrGH -
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Mascomo perſeveras

O vida no viviendo dondevives?

Y haziendo porque mueras

Las ſlechas que recibes

De loque delamado en ti concibes.

Uyt-legginghe.

Hemerckt dat de ziele

## bemerckt, dat-ſe door

is: 3 # het gewelt, ende groot

### heyt der liefde ſterft,
ZesNSZANS helijck ſy hier vooren

gheſeyt heeft, ende nochtans niet

en vol-eyndt te ſterven, om alſoo

de liefde met vryheyt te ghenieten,

ſoo doet ſy haer beclagh over de

langh-duricheyt van dit lichaeme

lijck leven, het welck de oorſaeck

is , waerom dat haer geeſtelijck le

ven uyt-geſtelt wort. Ende hierom

ſoo ſpreeckt ſy het leven haerder

ziele toe , betoonende met deſe

woorden de grootheydt haerder

droefheyt, ſegghende : O Leven

mijnder ziele , hoe kont ghy ſoo

langh volherden in dit lichamelijck

leven, het welck uwe doodt is, en

de eene beroovinghe van dat waer

achtich leven, waer in ghy oprech

telijck leeft door de liefde, endebe

eerte, als ghy leeft in u lichaeme

ijck leven ? Te meer, om dat de

wonden, die ghy ontfanght door de

aen-rakinghe van uwen Beminden ,

ende door de gheweldighe cracht

der liefde, die u veroorlaeckt, het

ghene ghy van hem ghevoelt, ende

vefſtaet, het welck de wonden der

Maer hoe blyfdy leven myne ziele,

Als ghy niet en leeft daer u leven is ?

Ghemerckt dat de minne-ſchichten,

Dieghy ontfangbt,U't leven benemen -

Van't ghene gly van uwen Beminden

verſtaet, - -

-

-

liefde zijn, ghenoeghſaem zijn om
u het leven te benemen.

Maer hoe blyfdy leven

mijne ziele,

Als ghymiet en leeft daer

w leven is ?

Om dit wel te verſtaen, is't van

noode dat men weet, dat de ziele

meer leeft in't ghene ſy liefheeft,als

wel in't lichaem, daer ſy 'tleven in

heeft : want ſy en heeft haer leven

in't lichaem niet, jae ſy geeft ſelver

het leven aen't lichaem ; maer ſy

leeft in het ghene dat ſy bemint.

Maer boven dit levé der liefde,door

de welcke de ziele leeft in alle ſaken

die ſy bemint, heeft ſy haer natuer

lijck leven oock in Gódt, volghens

het ghene dat Paulusſeght: Want in Aâ. 17

hem leven wiy, ende roeren ons in hem, 28.

ende toy zijn in hem. Ende overmits

de ziele bemerckt, dat-ſe haer na

tuerlijck leven in Godt heeft, om

het weſen dat-ſe in hem heeft, ende

oock haer geeſtelijck leven door de

liefde, waer medeſy hem bem: ,"

OO
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ſooklaeght ſy, dar-ſe niet te minin

dit lichaemelijck leven noch moet

blyven , door-dien dat er haer op

rechtelijck belet te leven, alwaerſy

oprechtelijck.ende weſentlijckhaer

leven kan beſitten door de liefde,gea

lijck wy gheſeyt hebben,het welck

de ziele hier grootelijck overweegt:

wantſ# in die twee voor

heſtelde Verskens te kennen, dat

e in twee weder-ſtrydende dinghen

bevochten wort,ofte wel dat ſy lydt

in twee ſaken, die aen malkanderen

contrarie zijn: want het ghene,dat

ſy in die twee Verskensſeght, is ſoo

veelal oft ſy ſeyde : Mijne ziele,

hoe kondy alſoo volherden in deſen

ſtaet, aengheſien dat ghyleeft, ſon

der nochtans oprechtelijckte leven,

daer ghy waerachtelijck door de

liefdeleeft?

Gemerckt dat de minnee

IX G HE

Porque pues has llagado

Aqueſte coraçon,no le fanaſte ?

Ypues mele has robado

Porque aſſile dexaſte

Ynd tomas el robo querobaſte?

* : , .

t

E ziele ſpreeckt haren

D Beminden in dit Ghe

# ſangh wederom aen »

### ende dat met een wee

moedich beklagh over

hare Pyne, ende quellinghe : want

* * * *

ſchichten, diegbyonte
fanght, e

U het leuen benemen.

Al oft ſy wilde ſegghen : ende

daer-en-boven, mijne ziele, ghe

merckt dat ghy noch vol-hert in het

lichaem, alwaer ghy nochtans u

waerachtich levé niet meer en hebt,

hoe is't, dat ghy daer in noch kont

vol-herden? ghemerckt dat de aen

rakinghen der liefde alleen, die de

ſchichten zijn, de welcke ghy in u

herte ontfanght , van't ghene ghy

van uwen Beminden ghevoelt, en de

verſtaet, van hunſelven ghenoeghe

ſaem zijn om te doen ſterven, het

welckſytekennen geeft als ſy ſeght:

Van't ghene ghy van uwé

Beminden verstaet.

s AN GH

Waerom dan als ghy mijn hert ghe:

tvondt hebt , -

En hebt ghy't oock niet gheneſen ?

Endeghemerkt ghy'et gheſtolen hebt,
Waerom hebt## alſooghelaten ?

Noch en nemt den roof niet, die ghy

ghemaeckt hebt ? -

Uyt-legginghe.

de Onverduldighe Liefde, die de zie

le hier betoont te hebben, en ghe

dooght geenen ledighen tydt, noch

ruſte aen hare pyne ; maer op al

der-hande manieren ſtelt ſy hare be

ancxſte begeerten voor, tot dat ſe

T Vvv 2 eenighe
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seenighe remedie ghevonden heeft.

Endeghemerckt dat ſy haer ſelven

iwaerlijck ghewondt ſiet, ende ala

leen,geenen anderen medecijn-mee

ſter hebbende als haren Beminden,

van wie ſy ſooghewondt is, hierom

ſeght ſy tot hem : ghemerckt dat hy

haer herte ſooghewondt heeft met

de kenniſſe zijnder liefde, waerorn

en heeft hy'et oock niet gheneſen

door het aenſchouwen van ſijne te

ghenwoordicheyt ? ende ghemerckt

dat hy'et oockghenomen, ende ge

ſtolen heeft door de liefde, door de

welcke hy'et ontſteken, ende aen

ghelockt heeft, haer dat treckende

Huyt haer eyghen macht , waerom

heeft hy'etalſco ghelaten (want den

genen die mint, en beſit ſijn eyghen

herte niet meer) ſonder dat oprech

telijck met het fijn te vereenighen ?

netnegde dat voor ſyſelven door ee

ne voºrnaeckte, ende volkomeover

#ey: der liefde, ſegghende

ſtlCUS :

Waarom dan , als ghg

mijn hert gewondt hebt,

En hebt ghy't oock niet* *

gheneſen ?

* Sy en klaeght hier niet, om dat

hy haer ghewondt heeft: want hoe

eene minnende ziele meerder ghe:

wondt is, hoe ſy meerder voldaen,

ende tevreden is ; maer de reden

van hare klachten zijn, naerdemael

hy haer herte ſooſwaerlijck gewont

heeft, waerom dat hy'et oook niet

gheneſen en heeft, het ſelven t'ee

nemael doodende ? Want de VVon

den der Liefde zijn ſoo ſoet , ende

ſmakelijck, dat ſoo wanneer ſy niet

- - * * - 'r- en -

-n

doodelijck en zijn, en zijn niet ghe

noeghſaem om het herte te voldoen,

ende te vreden te ſtellen. Niet te

min zijn haer deſe wonden ſoo ſma

kelijck, ende aenghenaem, dat ſy

wel wilde, dat ſy door die ſoo langh

hequetſt wiert , tot dat-ſe ſoude

erven. Ende hierom ſeght ſy:
- *- ſ -

Waterom dan, als ghy

mijn hert geovont hebt »

En hebt ghyet oock niet

gheheſen ? . . .
- - - t

Aloft ſy wilde ſegghen: aenghe

fien ghy dat herte ſoo gequetſt hebt,

datghy'et hebt willen wonden met

de liefde, waerom is't dat ghy het

oock niet# en maeckt, het

ſelven doodende door de liefde ?

Ende gemerckt ghy de oorſake zyt

Vande Wonde, einde vande Quelinghe

der Liefde, íck: bid' u wilt dock de

oorſake zijn vande geneſinghe door

eene doodt der liefde : want alſoo

ſal het herte, het welck met eenen

bitteren anghel der droefheyt door

ſteken isom uwe afweſentheyt,ge

neſen worden door de vreught,ende

glorie van uwe alder-ſoetſte teghen

woördicheyt , ende ſooſ#

datelijck daer by :

Ende ghemerekt ghyet

ghettolen hebt,

Waeromhebt ghyet alſoo

ghelaten ? t

Stelen en is anders niet, als den

eyghenaer te berooven van eenighe

dinghen,

ºf -
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dinghen, de welcke hy in beſittinge

hadde, de welcke den dief, die ſe

ghenomen heeft, ſigh toe-eygent.

De ziele dan doet hier deſe klachte,

ſegghende : Gemerckt dat hy haer

herte ghenomen heeft , het ſelven

metghewelt uyt hare macht, ende

beſittinghe uyt-ruckende, waerom

heeft hy'et alſoo verlaten, ſonder

het ſelvé onder fijne macht te bren

ghen, ende voor ſy ſelven te houdé,

elijckerwys den dief doet met den

uyt, die hy gheſtolen heeft; het

welck alſoo geſchieden ſoude,waert

dat hy haer uyt dit leven leyde. En

de hierom ſeght men dat het herte

van eenen minnenden perſoon ghe

ſtolen is vanden ghenen die hy be

mint, door dien hy'et buyten ſy

ſelven heeft , ende gheſtelt in het

voor-worpfel van ſyne liefde, ſoo

dat hy ſijn herte voor ſy ſelven niet

en heeft, maer wel voor den ghenë

die hy lief heeft. Hier uyt ſal de zie

le claerlijck konnen onderſcheyden

oft dat-ſe Godt oprechtelijck lief

heeft, oft niet: want is't dat ſy hem

lief heeft , ſooſal ſy haer herte, niet

voor haer ſelven , maer alleenlijck

voor Godt hebben :

ſy'et meerder voor haer ſelven ſal

houden , hoe dat'et Godt minder

ſal beſitten; cnde uyt dit leven ſal'et

claerlijck blijcken, oft dat'et herte

gheheel gheſtolen is, te weten, is 't

dat-ſeſoo ſorghvuldige, endeherts

grondige ancxten lydt ter liefde van

den Beninden , ghelijck de ziele

hier betoont. De reden hier van is

deſe : want het herte des menſche

en kan in geene ruſte, noch vrede

weſen, ſonder eenighe beſittinghe,

het welck, ſoo wanneer dat'et door

ſyne - affectie ieverans aen kleeft ,

ſoo en beſit et noch ſyſelven, noch
e - --

want hoe dat

iet anders ; overſulckx en ſal'et van

geene moeyelijckheden, ofte quel

linghen ontſlaghen weſen, voor dat

het comt te beſitten, het ghene dat

het bemint : ende ſoo langh als'et

tot die beſittinghe niet en comt, ſoo

is'et ghelijck een ydel, ende ledigh

vat, het welck ſyne vervullinghe

verwacht; oft het is ghelijck eenen

hongerighen menſch, die naer de

# ſnaeckt , oft ghelijck eenen

iecken, die naer ſijn gheſontheydt

verſucht; ofte wel het is ghelijck ..."

iemandt, die tuſſchen hemel ende

aerde hanght, die geen onder

ſteunſel en heeft, Ende in deſer voe

ghen ghevoelt ſich het herte vanden

ghenen, die met liefde bevanghen

is, het welck de ziele metterdaedt'

beproevende, ſeght aldus :

WVaerom hebt ghyet al

ſooghelaten ?

Te weten , ydel , hongherigh ,

verlaten, ghewondt, quelende van

liefde, ende inde locht gehanghen,

Noch en neemt den roof

niet die ghy gemaeckt

hebt ? --

Tot dieneynde , te weten , op

dat ghy dien foudt vervullen, ver

ſaeden, vergheſelſchappen ende ge

neſen, dien gevende in uſyne woo

ninghe, ende volle ruſte. De min

nende ziele en kan geenſints ghela

ten van den loon , ende de vergel

dinghe derliefde te wenſchen, ende

te begeeren , om den#
den Beminden is dienende : waſ

Vy v 3 - anderſints
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job 7.

3

anderſints en waer het geene liefde;

welcke vergeldinghe , ofte beloo

ninghe en is niet anders, ende de

ziele en mach niet andersbegeeren,

oft wenſchen, als de liefde oprecht

is, als eene vermeerderinghe van

liefde, tot dat-ſe inde volmaeckt

heyt der liefde gheſtelt worde, de

welcke anders niet vergoldé en kan

worden, ten zy met liefde. Deſe

betalinghe der liefde geeft ons den

H. Profeet Jobſeer wel te kennen,

ſegghende : Gelijck den hert de ſcha

duive begeert, ende ghelijck een huer

linck het eynde ſijns iverckx verwacht,

alſoo heb ickghehadt leghe maenden,

ende aerbeydelijcke nachtë heb ick voor

my ghetelt ; is't dat ick ſlapen gaen,ſoo

ſal ick ſegghen : wanneer ſal'ick op

ſtaen ? ende dan ſalick wederom naer

den avondt wachten, ende ick ſal met

pynen vervult worden tot de duyſterniſ:

# "De ziele dan die inde liefde

Godts isbrandende , haeckt groote

lijckx naer de volmaecktheyt, ende

vervullinghe der liefde, om aldaer

eene volmaeckte verheffinghe te

hebben , ghelijckerwys den hert

vermoeyt door de hitte des ſomers,

is ſmakende naer de ſchaduwe, om

ſich aldaer te vermaken : ende ghe

lijck den huerlinck het eynde fijns

werckx verwacht, alſoo verwacht

oock de ziele het eyſide van haer

werck. Maer hier ſtaet te bemerc

ken , dat# niet gheſeyt en heeft,

dat den huerlinck verwacht het

eynde van #n aerbeydt , maer

alleen van ſijn werck : want het

werck der minnende ziele, is be

minnen , van welck werck der lief

de, ſy het eynde verwacht, te we

ten de volmaecktheydt , ende de

vervullinghe der liefde Godts, ende

de ziele is altyt in dienſtaet, gelijck

# dien van ſy ſelven hier vooren

eſchryft, ſoo langh , tot dat'et ge

ſchiede, hebbende hier-en-tuſſchen

leghe maenden, en daghen , ende

pijnlijcke nachten. Waer uyt dat'et

nu claerlijck blijckt, hoe dat eene

Godt-minnende ziele niet anders en

magh betrachten , oft van hem iet

anders verwachten, dan alleenelijck

eene volmaeckte liefde om hem te

beminnen, »

i ,

X G HE SAN G H.

Apaga mis enojos,

Puesque ninguno baſta a deshazellos

Yveante mis ojos

Pues eres lumbre dellos

3X ſolo paratiquiero tenellos.

D Eziele vervolght in dit Ghe

LA ſangh van haren Beminden te

bidden, dat hy doch nu een eyn

de âoude willen maken van haere

." >.> ' -, c * * *

Bluſcht doch myne quellinghen,

Die niemandt anders en kan verſoeten,

Ende dat u myne ooghenſien,

Ghemerckt ghy haer licht 3gt,

Die ick voor u alleen wenſch te hebben,

Uyt-legginghe.

ellinghen, endeancxſten , aenge

en datter niemandt en is, dan hy

alleen, die het kan doen, ende ſy

bidt hem dat et inſulcker voeghen
w- gheſchiede,
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gheſchiede, dat de ooghen haerder

ziele hem moghen aenſchouwen ,

ghemerck dat hy alleen het licht is,

op het werck ſy acht nemt, ende ge

merckt heeft,noch die tot geen an

der dinghen wilt ghebruycken,noch

begeven, tenzy in hem alleen, ſeg

ghende : . . .

Blufcht doch mijne quela
linghen. n

Het is eyghen aende Begeerlijck

heyt der liefde, dat al'et ghene,ſoo:

inde woorden, als inde wercken ,

niet over-een en comt, noch ghe

lijck-formich en is met het ghene

den wille bemint , haer ſeer ver

moeyt, quelt, laſtich, ende onlu

ſtich maeckt, als ſy ſiet dat hare be

geerten noch niet volbrocht enwor

den, daer ſy ſooſeer verlanght: het

welck ſy-al-te-mael, midtſgaders al

le hare ancxſten, ende ſorghvuldic

heden, die ſy lydt om Godt te mo

ghen aenſchouwen , Quellinghen

noemt, het welck geene andere fa

ke en kan verdryven, tenzy debe

ſittinghe alleen van haren Bemin

den. Ende dit is de reden waerom

dat ſy hem bidt, op dat hy ſe met

ſyneteghenwoordiëheyt ſoude wil

len bluſſchen ; ende verſoeten, die

verkoelende, ghelijckerwys eenen

teugh kout water den ghenen ver

verſcht, die door de groote hitte

vermoeyt is. En hierom gebruyckt

ſe hier het woordeken Bluſſchen, op

dat-ſe hier door te kennen ſoude ge

ven, hoe grootelijckx dat-ſe door

het vier der liefde ghequelt, ende

ghepynicht wort.

Die niemandt anders en
-- --- - - - ---

w"

kan verſoeten.

De ziele dan , op dat-ſe haren

Beminden crachtelijcker ſoude be

# hen, om dat

hy hare begeerten, ende verſoeck:

ſoude toe-ſtaen, ſoo bidt ſy hem

dat aengheſien niemandt anders als

hy alleen, haer in haren noodt tot

hulpe en kan komen, hem ghelieven.

ſoude hare quellinghen uyt-te-bluſ

ſchen. Maerhier ſtaet te bemercké,

dat Godt als dan veerdich, ende be

reydt is de ziele te helpen , ende in

hare noodtwendicheden te trooſtë ,

als wanneer ſy van haren t'weghen

geene andere vertrooſtinghen buy

ten hem en heeft,noch en verſoeckt,

ende hierom en ſal de ziele,die haer

vernoeghen in geene andere ſaken

buyten Godt en heeft, niet langh

weſen ſonder eene vriendelijcke be

ſoeckinghe van haren Beminden.

Endedat u mijne ooghen
16/7. -

Dat is, dat ick u aenſicht aen

aenſicht magh aenſchouwen met de

osghen mijnder ziele.

Ghemerckt ghy haer licht

'Kijt. - - - - - - -

Behalven dat Godt het boven-naº

tuerlijck licht vande ooghë der zfs

leis, ſonder het welck ſy inde duy

ſterniſſen blyft; ſoo noemt ſy hem

nu oock,uyteene beſondere affectie

desherten, het Licht haerder too

ghen; ghelijckerwys eenen minnaer

doet, den welcken in teecken. Van

- -
liefde 3
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liefde, denghenen, die hybemint,

het licht ſijnder ooghen hemeyne

lijck comt te heeten. Overſulckx

is't al 'tſelven, al oft ſy ſeyde: aen--

# mijne ooghen anders geen

icht en hebben, noch door nature,

noch door liefde:

Dat u mijne ooghen ſten,

Die ick voor u alleen

wenſch te hebben.

. In't voorgaendeVersken heeft de

ziele te kennen ghegeven, hoe dat

hare ooghen inde duyſterniſſen wa

ren, door-dien dat ſy haren Bemin

den niet en fagh, die haer licht al

leen is, waer door ſy hem tracht te

verwecken, op dat hy haer het licht

XI. G HE

- Deſcubre tu preſencia,

Y mateme tu vifta, y hermoſura,

Mira que la dolencia

Deamor, no bienſe cura,

sino con la Preſencia, y la figura.

der glorie ſoude ghelieven te geven;

maer in dit teghenwoordich Vers

ken ſoeckende hem meerder te ver

wecken, ſeght ſy, dat ſe het ghe

bruyck van hare ooghen anders niet

en wilt hebben, tenzy alleeneiijck

maerom hem te ſien : want gelijck

de ziele rechtveerdelijck van dit

Goddelijck licht berooft wort, die

de ooghen van haren wille ſtellen

wilt op eenich ander licht van ey

ghendom, oft van eenighe aen-ge

kleventheytaen eenighe ander din

ghen buyten Godt, dooredien dat ſ

een beletſel ſtelt om dat Goddelijc

licht te ontfanghen; ſoo is 't oock

ghevoeghelijck dat deziele verdient

dat-ſe die alleenlijck maer en opent

voor haren Godt, de welcke die

voor alle andere dinghen buyten

Godt gheſloten heeft.

S A N G H.

Ontdeckt my doch u ſoet ghelaet,

Ende dat u weſen, ende ſchoonheydt my

dooden,

Ende ſiet, dat de kranckheyt der liefde,

Niet welgheneſen kan worden, .

Ten xy door uwe teghenwoordicheyt en

de ghedaente.'

i

* - Uyt-legginghe.

# E ziele grootelijcx dan

D verlanghende van haer

-, # beſeten te

# # ſien van dien grooten

- Godtsende ghevoelende

# haer herte door ſyne liefde ghe

tolen, ende innichlijck ghewondt

is, ſonder dat langher te konnen

verdraghen, bidt ſy hemin dit Ge
* - - - - *

? -
« -

ſangh , dat hy aen haer ſyne ſchoon

heyt ſoude willen ontdecken, ende

toonen, te weten ſijn Goddelijck

Weſen , ende dat hy haer met dit

aenſchouwen ſoude willen dooden,

haeruyt dit ſterftelijck leven verloſ

ſende, ghemerckt dat ſy hem, ſoo

langh als ſy aen dit lichaem noch

ghebonden is, niet en kan ſien,noch

- - - - - - - - - ghenieten,

't

zº.
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ghenieten, naer haren wenſch, het

welck, op dat ſy'et ſoude moghen

bekomen , ſoo ſtelt ſy hem voor,en

de vertooght hem de pynen , ende

ancxten van haer herte, de welcke

ſy ſonder op-houden lydt om ſyne

liefde, de welcke niet anders ghe

middelt en konnen worden, ten zy

door de ſalighe, ende glorieuſe aen

ſchouwinghe van ſijn Goddelijck

Weſen, ende hierom bidt ſy hem in

deſer voeghen:

Ontdeckt my doch u ſoet

gbelaet.

Om dit wel te verclaren,ſoo moet

men weten, datter inde ziele dry

der-hande Godts teghenwoordiche

den konnen gevonden worden: De

eerſte is eene Weſentlijcke Godts tea

ghenwoordicheyt,ende op deſema

niere en is hy niet alleenlijck in de

rechtveerdighe, ende heylighezie

len, maer oock inde goddelooſe,en

deſondarighe, ende voorders oock

in alle andere ſchepſelen: want door

deſe teghenwoordicheyt geeft hy-ſe

het leven, ende het weſen, ende ſoo

wanneer die quame t'ontbreken,

ſoo ſouden ſy al-te-mael te niet gaé:

iende alſoo en ontbreeckt deſe We

ſentlijcke teghenwoordicheyt noyt

aende ziele. De tweede tegenwoor

dicheyt Godts is eene geeſtelijcke,

ende gheſchiet door de gratie, door

de welcke Godt inde ziele woont,

het welck hem aenghenaemissende

neemt daer inſijn vernoeghen, ende

behaghen. Deſe Godts tegenwoor

dicheyt en is niet ghemeynaen alle

zielen, want de ghene, die in doo

delijcke ſonden komen te vallen,

verlieſen die, noch de ziele en kan

WA ,

•

natuerlijcker wyſe weten, oft ſy die

heeft. De derde tegenwoordicheyt

Godts gheſchiet door eene geeſte

lijcke affectie : want Godt is ghe

woon aen vele devote zielen eenige

geeſtelijcke teghenwoordicheyt op

verſcheyde manieren te geven, door

de welcke hy-ſe vermaeckt, vera

heught, ende verblydt s maer ſoa

wel deſe geeſtelijcke teghenwoor

dicheden, als oock alle andere,zijn

verborghen, verholen, ende onbe

kent : want Godt en veropenbaert

ſy ſelven in die niet, ghelijck hy is,

vermits het denſtaet van dit tegen

woordich leven niet toe-en-laet,en

de hierom ſoo kan dit Versken van

elck een van deſe teghenwoordiche

den wel verſtaen worden,te weten :

Ondeckt my doch u ſoet

ghelaet. n

Maerghemerckt dat'et ſeker is,

dat Godt altijdt inde zieleteghen

woordich is, ſoo en is't op deſe eer

ſte maniere niet dat ſy hem teghen

woordich vraeght , maer ſy bidt

hem dat hy haer die verborghe te

ghenwoordicheyt, door de welcke

hy in haer is, ſoude ghelieven t'ont

decken, ende openbaren, 't zy dat

het eene geeſtelijcke, oft natuerlijc

ke,oft affectueuſe is,ſoonochtans dat

ſy hem ſien magh in ſijn Goddelijck

Weſen , ende ſchoonheyt, op dat,

:# hy door ſyne weſent

-lijcke tegenwoordicheytaende zie

, le geeft het natuerlijckweſen, ende

door de teghenwoordighe gratie

haer volmaeckt 5 hy haer oock des

ghelijcx glorieus make door de ver

openbaringhe vanſyne glorie. Maer

ghelijck deſe ziele ghedreven wordt

W ww door
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door de vierighe , ende yeverighe

affectié vande liefde Godts,ſoo moe

ten wy weten, dat die teghenwoor

dicheyt, de welcke ſy hier van ha

ren. Beminden vraeght , beſonder

lijck verſtaen moet wordé van eene

ſeker affectueuſe tegenwoordicheyt,

die den Beminden te vooren aen de

ziele ghegunt hadde, de welcke ſoo

Pſ: 83.

J.

verheven was, dat de ziele gevoelt

heeft aldaer een over-groot goet te

ſchuylen, waer door Godt haer ee

nighe duyſterachtighe ſtraelen van

ſyne ſchoonheydt mede-ghedeelt

heeft, de welcke oock ſulck eene

uyt-werckinghe inde ziele veroor

ſaeckt heeft, dat het in haer eenige

vierighe begeerten , waer door ſy

oock comt te beſwijcken , veroor

ſaeckt heeft, het ghene ſy ghevoelt

in deſe teghenwoordicheyt verbor

ghen te weſen, het welck over-een

comt met het ghene den Profeet ge

voelden, ſeggende: Mijne ziele be

geert, ende verſtoudt naar de voor ho

ven des Heeren : want de ziele be

ſwijckt als-dan door het groot ver

langhen dat-ſe heeft om haer in dat

opperſte goet , het welck ſy tegen

woordich maer verborghen, ende

bedeckt ghevoelt te weſen, gheheel

te moghen verſmooren, ende vera

drincken : want al is't ſchoon dat

het alſoo verborghen is, des niet

teghenſtaende gevoelt ſy de vreught

ende het groot goet dat daer ſchuylt,

ſeer merckelijck. Ende hierom

wort de ziele door dit opperſte goet

krachtelijcker, ende gheweldelijc

ker aen-ghelockt, ende getrocken,

als wel eenigſ: natuerlijcke ſake ge

trocken wordt van haren Center ;

ende door deſe herts-grondighe be

geerte, aen gheport zijnde, ende

haer ſelven niet langher kounende

ſche, die daer in

weder houden, ſeght ſy :

Ontdeckt my doch u ſoet

ghelaet.

Het ſelven is oock ghebeurt aen

Moyſes op den bergh Sinai, alwaer

hy,ttaende inde teghenwoordicheyt

Godts, ſoo verhole, ende verheve

ſtralen vande opperſte Hoogheydt,

ende ſchoonheydt vande bedeckte

Goddelijckheyt gheſien heeft , dat

y , dit niet langher konnende ver

draghen, tot twee reyſen toe Godt

ghebeden heeft , dat hy hem ſyne

#e ghelieven te toonen ,

eggende :

vonden hebbe , toont my u aenſicht, op

dat ick u kenne, ende gratie vinde voor

u ooghen. Aloft hy wilde ſegghen :

Ghyſeght, Heere, dat ghy my kent

uyt mijnen name, ende dat ick gra

tie voor u ghevonden hebbe ; wel

aen dan, is t dat ick gratie gevondé

hebbe voor u, toont my u aenſicht,

op dat ick u magh kennen,ende laet

my de#gratie voor u oo

# vinden, daerick ſoo naer wen

eſtaet, dat ick

magh geraken tot de volkome lief

de vande glorie Godts. Maer den

Heere heeft hem geantwoort : Ghy Ibid,

en mooght mijn aenſchijn niet ſien, want 29

geenen menſch en ſal myſien , ende le

ven. Al oft hy wilde ſegghen : ghy

vraeght eene moeyelijcke ſake, o

Moyſes : want de ſchoonheyt van

mijn aenſicht is ſoodanich , ende de

ghenoechte van mijn gheſicht is ſoo

uyt-nemende, dat uwe ziele, ſoo

langh als ſy noch is in dit kranck,en

de kattyvich lichaem , die niet en

ſoude konnen verdraghen. Over

ſulckx

Is het ſaken dan dat ick Exod.'

gratie in uwe teghenwoordscheydt ghe- 33.13:

i
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ſtilckx de ziele, die vande waerheyt

onder-richt is, eens deels door de

woorden, die Godtſelver aen Moy

ſes gheantwoordt heeft, anders

deels oock door't ghene wy gheſeyt

hebben, dat de ziele inde teghen

woordicheyt Godt bedeckt gevoelt,

wetende Iſegh ick J dateſe hem in

den ſtaet van dit leven niet en kan

ſien in ſyn weſentlijcke ſchoonheyt,

door-dien dat ſy beſwyckt als ſy al

leenlijck maer en aen-ſiet ſijn claer

blinckende ſtralen , ghelijckwy ge

ſeyt hebben, hierom ſoo voorkomt

ſyhem,ſonder ſoodanighe antwoort

te verwachten ghelijckaen Moyſes

ghegeven wirt, als hy deſe gratie

vraeghden, ende ſeght :

Dat u weſen ende ſchoon

heyt my dooden.

Het welck al 'tſelven is al oft ſy

ſeyde : aengheſien dat de vreught »

ende de ghenoechte van u Weſen,

ende ſchoonheyt ſoo uytnemende

is, dat de ziele niet ghenoeghſaem

en is van die te konnen verdraghen,

maer dat-ſe die ſiende, uyt dit leven

ſoude moeten ſcheyden , hierom

bid ick u in deſer voeghen , ſeggen

de :

Dat u Weſen, en ſchoona

heyt my dooden.

Het is ieder-een kennelijck ghe

noech, dat men op twee-der-ley

manieren iet kan aenſien,waer door

den menſch ghedoodt wort , door

dien dat de cracht des gheſichts niet

ſterck ghenoech en is om diergelijc

ke dinghen te konnen aenſien, waer

*--*.

van d'een is den Baſiliſcus, door

wiens aenſchouwen , ghelijck men

ſeght, den menſch terſtont gedoodt

wort. d'Ander, is het aenſchouwen

Godts , maer de oorſaken hier van

verſchillen ſeer verre van malcande

ren : want het aenſchouwen van

eenen Baſiliſcus doodt den menſch

door de cracht van een ſeer groot fe

nijn dat hy heeft 5 maer het aen

ſchouwé Godts berooft den menſch

van fijn leven, hem by-brengende

de ſaligheydt, ende een onuytſpre

kelijck goet der glorie, ende hier
om en is 't niet wonder, dat deziele

hier ſeer verlanght naer de doodt,

die haer het aenſchouwen der God

delijcke ſchoonheyt kan veroorſa

ken, om die alſoo inder-eeuwicheyt

te moghen ghenieten : want waert

by-aldien dat de ziele alleenelijck

maer een kleyn ſtraeltjen van de

Goddelijcke ſchoonheydt en aen

ſchouwden, ſy en ſoude niet alleen

lijck eene doodt wenſchen te ſter

ven, om dat inder eeuwicheydt te

moghen aenſchouwen, ghelijck ſy

nu is wenſchende, maer ſy ſoude

oock ſeer gerne, ende met een bly

moedich herte duyſent dooden ſter

ven, al hoe-wel dat'et oock d'alder

grouwelijckſte, ende d'alderwreet

ite ſoude weſen, om die alleenlijck

maer eenen ooghenblick tytste mo

ghen ghenieten.

Maer tot meerdere verclaringhe

van dit Versken, moet men weten,

dat de ziele hier met eene conditie

is ſprekende , als ſy wenſcht, dat

het aenſchouwé ſijnder ſchoonheyt

haer doode; wel verſtaende, dat ſy

die niet en kan ſien, ten zy dat-ſe

eerſt ſterve : want waert by-aldien

dat ſy die konde ſien ſonder te ſter

ven, ſy en ſoude niet vraghen, dat

WW W 2 h
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hy haer ſoude dooden: door-dien

dat de begeerte van te ſterven eene

natuerlijcke onvolmaecktheyt is;

maerghe nerckt dat dit vergancke

lijck leven te ſamen niet en kan be

ſtaen met het onſterfelijck leven

Godts, hierom ſeght fy :

Dat u Weſen, en ſchoon-

heyt my dooden.

Dit is de ſelve leeringhe, die den

H. Apoſtel Paulus ons ghegeven

heeft, ſchryvende tot die van Co

rinthen, ſegghende : Wy en willen

niet onghekleedt zijn, maer overkleedt

worden, op dat verſlonden magh wor

den, het ghene dat sterfelijck is van 'e

leven. Al oft hy hadde willen ſeg

gen : wy en ſoecken niet ontkleet,

ende berooft te weſen van't vleeſch,

maer wel over-ghekleedt te worden

met glorie, maer den ſelven Apo

ſtel wel bemerckende, dat men ge

durende dit ſterfelijck leven inde

# niet en kan weſen,ſoo ſchryft

Philip. #W,"?" die van Philippenſen aldus :

4 ",g Ick hebbe de begeerte om ontbonden te

- -

zijn, ende met Chriſto te veſen. Maer

hier comt eene twyffelinghe voor,te

- weten , waerom dat de Kinderen

van Iſrael eertijdt weygerden, ende

vreeſden Godt te ſien, op dat-ſe niet

en ſouden ſterven, ghelijck Manue

4. #n ſyne Hays-vrouwe geſeyt heeft,

3ud. Wy ſullen de doodt ſterven, om dat wy

*3: * Godt gheſien hebben, ende nochtans
de ziele wenſcht hier te ſtervé voor

het aenſchijn Godrs ? op welcke

" vraghe kanmen antwoorden, dat 'et

om tweereden is, dat ſy eertydts de

doodt vreeſden. De eerſte is , om

dieſwille dat ſy in die tyden, al-hoe

wel dat ſe inde gratie Godts quamé

te ſterven, Godt nochtans niet en

mochten aenſchouwen, voor, ende

al-eer dat Chriſtus ghekomen was:

want het was voor hun beter in't le

ven te blyven, vermeerderende al

ſoo hunne verdienſten, ende het na

tuerlijck leven ghenietende, dan in

het voor-gheborght der hellen te

blyven ſonder iet te verdienen,fijn

de aldaer inde duyſterheden, ſonder

het weſen Godts te aenſchouwen ?

ende hierom achten ſy'et voor een

groot gheluck, ende weldaet, langh

In dit ſterfelijck leven te moghen
blyven. De andere oorſake is van

weghens de liefde: want gemerckt

dat ſy inde liefde noch ſooſterck niet

beveſticht en waren , noch Godt

door de ſelve niet en waren naken

de, hierom vreeſden ſy hem te ſien.

Maer nu inde Weth der gratie, als

wanneer de ziele uyt het lichaem

gheſcheyden zijnde , Godt datelijck

kan aenſchouwen, ſoo is't veel be

ter, ende ſaligher luttel te willen lo

ven, ende de doodt te wenſchen om

hem te ſien : ende alwaert ſchoon

dat 'et alſoo niet en ware, ſoo en

behoordedeziele evenwel voor hem

niet vreeſen te ſterven, als wanneer

ſy hem grootelijckx is beminnende:

want de oprechte liefde ontfanght

al het ghene, het welck haer van

haren Bemindé wort toe-geſchickt,

't zy dat'et voorſpoet, 'tzy dat'ette

ghenſpoetis, Jae de ſtraffen ſelver,

is't dat'et hem, alſoo belieft, ont

fanght ſy met de ſelve over-gevin

ghe, ende ghelijck-moedicheydt , . -

waer in ſy haer oock verghenoeg ht

ende verheught, want ghelijck den

H. Joannes ſeght : De vreeſe en is in

de liefde niet, maer de volmaeckte lief.

de dryft de vreeſe buyten. Want de

doot en kan niet bitter zijn aen eene

minnende

1. Ioan,

4. 192
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ſminnende 'ziele , door-dien dat

ſy daer in vindt alle ſoeticheden,en

#. welluſten derliefde , noch hare

hedenckeniſſe en kan geene droef

eyt by-brenghen, want daer in

vindt ſy hare vreughtendeblyſchap,

Eccl.

45-3.

ſy en kan ooek niet laſtieh, ende

moeyelijck wefen, gheſnerckt dat

fy in haerhet eyndecomt te vinden

van alle hare quellinghen , ende

pyalijckheden, ende het beginſel

van alle goet. Sy houdt-ſe voor hare

vriendinne, en de ghelijek voor hare

Bruydt, ende door hare ghedencke

niſſe verheught ſy haer ſelven, ende

ſpringht op met vreughden, gelijek

inden dagh van haren trouw, ende

bruylofs-feeſte; Sy verlanght oock

meer naer den dagh, ende ure van

hare doodt als de Koninghen, ende

Princen deſer werelt haecken naer

hunne Koninck-rijcken, ende Prins

dommen : want van ſoodanighe

ſoorte van doodt ſpreeckt den Wy

ſe-man aldus : O doodt , goet is te

oordeel aenden menſch, die ghebreck

lydt. De welcke, is't dat-ſe goet is

aenden menſch, die ghebrecklydt

in ſaken van deſe werelt , al-hoe

wel dat ſy hem in ſyne nootwendic

heden niet en moet voorſien; jae in

teghendeel hern comt berooven van

al het ghene dat hy hadde; hoeveel

te beter ſal'et oordeel zijn van eene

ziele, die ghebreck van liefde is ly

dende, ghelijck die is, de welcke

om meerder liefdeſonder ophouden

is roepende : Want ſy en ſal haer

niet alleenlijck niet berooven van

de liefde, die fy nualreedts hadde;

maer integhendeel fy ſal oorſake

zijn vande volcomentheyt, ende

volmaecktheyt der liefde, daer fy

ſoo naer verlanghden, ende oock

vande voldoeninghe van alle hare
-

noodtſakelijckheden, ende alſoo

magh de ziele met reden haer ver

ſtouten tot hem ſonder vreeſe te

ſegghen:

Dat u Weſen, en ſchoonz

heyt my dooden.
T- -

Want ſy weet wel dat ſe op de

ſelven tydt, als ſy de doodt ſoude

komenteſien, ſonde op-ghenomen

worden tot de ſelve Schoonheyt, en2

de in haer overvormt worden, ende

ſoude ſoo ſchoon weſenghelijck de

Schoonheytſelver, ende alſoo ſoude

ſy met de Schoonheyt vervult, ende

versiert weſen, gHelijck ſyſelver is.

Ende hierom ſeght denkonincklije

ken Propheet David, Dat de doodt

der Heylighen koſtelijck is in de tegen

tvoordicheyt des Heeren. De welcke

voorwaer niet koſtelijck en ſoude

weſen, tenwaer dat ſy deelachtich

waren van ſyne hoogheden, ende

volmaecktheden : want voor Godt

en is er niet dat koſtelijck is , oft

van eenighe weerde, behalvens het

ghene dat hyin ſy ſelven is : hier

om de ziele die waerachtelijck mint

en vreeſt niet te ſterven, in teghen

deelſy wenſcht het met eene vieri

ghe begeerte. Maerden ſondaer die

is altijdt met eene vreeſe van te ſter

venbevanghen : want hy laet fich

voor-ſtaen, dat de doodt hem van

alle goet ſal berooven, ende alle

quaet hem ſal by-brenghen: want

helijckdenſelven Propheet ſeght:

e doodt derfondaren is ##
ſte. Ende hierom ſeght den Wyſe

iman : o doodt, hoe bitter is utveghe

Pſ. 1 i5

5. -

Pſ: 33:

2,2.

Eccl. '

denckeniſſe aenden menſche, die vrede 41, 1,
heeft in#goederen,#
ſy dit teghenwoordich leven groote

W ww 3 lijcks.
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lijckx beminnen, ende het toe-ko

mende ſeer weynich, hierom vree

ſenſy de doodt boven, maten ſeer.

Maer de ziele die Godt bemint, die

leeft meer in't ander, als in't tegen

woordich leven , door-dien dat ſy

meer leeft daer ſymint, als daer ſy

*t leven geeft, ende hierom acht ſy

dit teghenwoordich leven ſeer lut

tel, ende daerom ſeght ſy:

\

Dat u ºveſen, en ſchoon

heyt my dooden.

Ende ſtet dat de krancke

heyt der liefde

Niet wel gheneſen kan

worden,

Tenzy door uwe teghen

3voordichejt endeghe

daente.

De reden waerom dat de ſieckte

der liefde niet en kan gheneſen wor

den, tenzy door de teghenwoordic

heyr, ende ghedaente des Bemin

den,## hier ſeght,is deſe:

want ghelijck de ſieckte der liefde

verſcheydé is van alle andere kranc

heden; ſoo moeten de middelen,

om die te gheneſen, oock verſchey

den zijn van alle andere ghenees

middelen: want in alle andere ſieck

ten# de leeringhe vande op

rechte Philoſophie, contrarie, ofte

wederſpannighe ſaken worden door

eene andere ſake , die aen die we

- derſpannich, ofte contrarie is, ghe

neſen, maer de liefde en kan geen

+--,- . - - -

ſintsgheneſen worden, ten zy met

dinghen, die ghelijck-formich zijn

aende liefde: de reden hiervan is

deſe,om dieſwille dat de liefdeGodts

de gheſontheyt is der ziele, ende al

ſoo langh als ſy noch geene vol

maeckte liefde en heeft, ſoo en kan

ſyoockgeene volmaeckte gheſondt

heyt hebben , ende hierom is ſy

kranck ende ſieck, door-dien de

fieckte niet anders en is, als een ge

breck van gheſontheydt. Waer uyt

volght dat de ziele doodt is , als ſy

geenen graet vande liefde Godts en

heeft, maer als ſy eenighen gaet van

liefde heeft, hoe kleyn dat hy eock

is, ſoo leeft ſy, maer nochtans ſeer

ſlap, ende flouw, om de weynighe

liefde die ſy heeft, maer hoe haere

liefde meerderſal weſen, ſooſal ſy

oock meerder gheſontheyt hebben:

ende is't by-aldien dat haere liefde

volmaeckt is, ſooſaloockhare ghe

ſontheyt volmaeckt zijn. Maer men

moet hier bemercken, dat de liefde

tot hare volmaecktheyt niet en ghe

raeckt, tenzy dat detwee minnen

de perſoonen in ghelijckeniſſe ſoo

danichlijck over-een-komen, dat

den eenen inden anderen overvormt

wort , ende als-dan is de liefde ghe

heel volmaeckt, ende gheſont. En

deghemerckt dat de ziele hier ghe

lijck eenige voor-beeldinghen der

liefde ghevoelt,waer in deſe kranck

te beſtaet, daer ſy van ſpreeckt ,

wenſchendeghelijckte weſen aen't
Beeldt, wiens voor-beeldt # IImaCT

enis, te weten aen haeren Bruyde

gom, die den Sone Godts is, den

welcken, ghelijck den Apoſtel ſeght,

Is het ſchijnſel der glorie, ende het beelt

ſijns Weſens ( want dit is het ſelve

## , het welck de ziele haer

welck ſyvoor-wendt, ende in het

- - wenſcht

Hebr. .

l. 3»
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wenſcht overvormt te worden)hier

om ſeght ſy : » -

Ende ſiet dat de krance

heijt der liefde

Niet wel gheneſen kan

te worden,

Ten zij door uwe teghene

ov0ordichejt endeghe

daente.

Seer wel wort d'onvolmaeckte lief

de hier eene kranckheyt ghenoemt:

want ghelijck den ſieckenſlap,ende

flouw is om te wercken; alſoo is de

ziele oockgheſtelt, die ſlap in de

liefde is, om haer te oefenen in

kloeckmoedige, ende lofbare werc

ken der deughden. Dit kan oockop

eene andere maniere verſtaen wor

den, te weten, dat denghenen, die

de kranckheyt der liefde in ſy ſel

venghevoelt, dat is het ghebreck

der liefde, ſoo is dit een teecken ,

dat in hem eenighe liefde is : want

door de liefde die hy heeft,ſoo comt

hy in kenniſſe vandeghene, die hy

niet en heeft , maer als iemant dit

ghebreck der liefde niet en gevoelt,

oft ghe waer en wort, ſoo is het een

teecken dat hy geene en heeft , oft

wel dat hy inde liefde volmaeckt is.

N deſentyt ghevoelt de ziele ee

I# ſeer grooten, ende crachtigé

drift om tot Godt te gaen, ghelijc

kerwyseenen ſteen, als wanneer hy

ſijne naturelijcke, ruſt-plaetſe, ofte

Center is nakende. Sy gevoelt daer

en-boven dat-ſe is gelijck'et waſch,

het welck de in-druckinghe desſe

hels begint t'ontfangen, den welc

## daer in nochtans niet volko

mentlijck gedruckt en wort. Daer

en-boven kent ſy oock dat-ſe is ghe

lijck een beeldt, het welck met de

eerſte handt lichtelijck maer uyt

ghetrocken en is, roepende tot den

ghenen, die het alſoo ghetrocken

heeft, dat hy'et ſoude willen vol

maken. Ende gemerckt dat ſy hier

een ſoo verlicht Gheloove heeft,#
het haer doetaenſchouwen eenighſe

ſekere klaer-ſchynende gelaten van

de hoogheyt van haren Godt, ſoo

en weet ſy niet wat ſy met haer ſel

ven moet doen, anders, als haer wea

derom tot het ſelwe Gheloove te be

geven, als het ghene, dat het weſen,

ende ſchoonheyt van haren Bemin

den in haer ſelven beſluyt, endebe

deckt, van het welck ſy oock ont

fanght die panden ende beginſelen

der liefde, ende het ſelve Gheloove

aen-ſprekende , ſinght ſy dit naer

volghende Gheſangh.

Eens

flºder

ſchou

inghe

voorhee

maevol

ghende
Ghe

ſangh.
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XII G HE SAN GH
O Chriſtalinafuente !

Sien eſos tusſemblantes plateados

Formaſſes de repente -

Los ojos deſeados

Que tengo en mis entrannasdebu

gados

Emerckt dat de ziele

met eene ſoo vierige

begeerte wenſcht na

ºy de vereeninghe van

haré Beminden, en

ºa de bemerckt dat-ſe

geene ſchepſelen ter werelt eeni

# remedie, ofte middel kan vin

en; ſoo keert ſy haer tot het Ghe

'loove, het ſelve aen ſprekende, als

tot het ghene, het welck haer een

veel claerder Licht ſal by-brenghen

van haren Beminden, tot welcken

eynde ſy dat aen-nemt, ende ghe

bruyckt voor eenen middel : want

daer en is voorwaer geenen andere »

waer door men kan gheraken tot de

oprechte, en de waerachtighe ver

eeninghe met Godt, ghelijck den

Bruydegomſelver te kennen geeft

door ſijnen Profeet Oſeas, ſeggen

Ick ſal u my trouwen in't Ghe

loove. Sy ſpreeckt het Gheloove dan

aen met eene groote begeerte in de

ſer voeghen : O Gheloove van mij

nen Bruydegom Chriſtus geſus, Och

oft ghy de waerheden van mijnen

Beminden, de welcke ghy in mijne

ziele gheſtort hebt met doncker

heyt,ende duyſterheyt, my nu eens*-- l

* * * -

O ſchoone fonteyne claer als Criſtael!

Waert dat ghy in u filverachtich gelaet

My nu eens claerlijckuyt-druckte

Die langh-ghewenſte ooghen,

Die ickin'tgrofbeworpen in mijn hertë

draghe

Uytelegginghe.

claerlijck veropenbaerde, op dat'et

ghene, ghy in't Gheloove beſluyt, te

weten de duyſtere kenniſſen, my die

nu eens toonde, ende claerlijck onta

deckte , ende van die volmaeckte

lijck afgeſcheyden zijnde, die van

ſtonden aen crachtelijck, ende vol

maecktelijck veranderde in eene

veropenbaeringhe der glorie, SY

ſeght dan : -

O ſchoone fonteyne,claer

als Cristael!

Deziele noemt hier het Gheloove,

Cryſtael , om twee reden. Ten eer

ſten,om dat'et van haren Bruyde

om is. Ten tweeden, om dat'et

e eyghendommen van 't Cryſtael

heeft, door-dien dat et ſuyver, en

de ſterck is inde waerheden ; daer

en-boven claer, reyn , ende onbea

, vlackt van alle dolinghen, ende na

tuerlijcke formen. Sy noemt het

oock eene Fonteyne te weſen, om

dieſwille dat daer uyt, namentlijck

als het levendich is, de wateren van

alle geeſtelijcke goederé tot de zie

le komen ghevloden, Hierom ſoo

is't
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is't dat Chriſtus, ſprekende met het

Samaritaens Vrouwken,het Geloove

eene Fonteyne geheeten heeft, ſeg

ende dat er in de ghene , die in

3ean 4.# ſouden ghelooven , eene Fon

J3

Pſ. 67'

J4•

teyne der waterenſoude weſen, die

tot in het eeuwich leven ſouden

ſpringhen,doer welck waterhy den

Geeſt verſtondt , den welcken ſy

ontfanghen ſouden, die in hem ſou

den, komen gelooven.

Waert dat ghy in u ſil

verachtighgelaet.

Sy noemt hier Silverachtighe ge

laten , de voor-ſtellinghen, ende

artykelen des Gheloove, de welcke

ons hier voor gheſtelt worden te ge

looven, tot welckers verklaringhe,

elijck oock van alle d'andere Verſ

## , moet men bemercken dat'et

Gheloove vergheleken wort aen het

ſilver in de voor-ſtellinghen, die het

ons leert ; maer de waerheden,ende

de ſubſtantie, de welcke het Geloove

behelſt, worden vergeleken aen het

gout : want de ſelve ſubſtantie, de

welcke wy nu ghelooven bekleedt,

ende bedeckt te zijn met het ſilver

des Gheloove, die ſullen wy in't an

der leven claerlijck ſien, ende ghe

nieten, als het gout des Gheloove

nu gheheel ontbloot,ende ontdeckt

ſal weſen. Hierom David daer van

ſprekende, ſeght aldus : Is't dat

hyſlaept in't midden der loten , ſoo

ullen de vederen der duyve verſilvert

zijn , ende het achterſte van haren

rugghe in bleeckegout verwe. Dat is

te ſègghen, is't dat wy de ooghen

van ons verſtandt ſoo wel aen he

melſche, alsoockaenaertſche ſaké

ſullen gheſloten hebben (het welck

ſy noemt te ſlapen in't midden der lee

ten) ſoo ſullen wy in het Gheloove

alleen blyven , het welck ſy eene

Duyve noemt te weſen, wiens vedee

Yen , te weten, de waerheden, die

het ons leert » Verſilvert ſullen we

ſen: want het Gheloove ſtelt ons die

voor als duyſtere ende bedeckte in

dit leven, en de hierom noemt ſe de

ziele hier Silverachtighe ghelaten.

Maer als het Gheloove een eynde ſal

hebben, het welck weſen ſal, als't

volmaeckt ſal weſen, door het claer

aenſchouwen Godts; ſoo ſal de ſub

ſtantie des Gheloove, dat is te ſeg
# , ſoo ſullen de waerheden, die

het ons leert I geheel berooft zijn,

de van het deckſel des ſilvers) ghe

lijck weſen aen bleeckgout. Het Ge

loove geeft dan , ende mede-deelt

ons Godtſelver, maer bedeckt met

het ſilver des Gheloove, des niet te

ghenſtaende en laet'et ons daerom

niet Godt waerachtelijck te geven:

ghelijckerwys den ghenen, die aen

iemandt eene goude Schaele gaf

overtrocken met ſilver, hy en laet

daerom geene goude Schaele te ge

ven, al is't dat ſe met ſilver bedeckt

is. Ende hierom als de Bruydt in

hare Minne-ſanghen deſe Godde

lijcke beſittinghe wenſchte , hoe

danighe men in dit leven kan beko

men, ſoo heeft den Bruydeghom

haer die toe-geſeyt, ſeggende: Gul

de ghewronghe# ury ma

ken ghemailleert met filver. Door 11 •

welcke woordéhy ſy ſelven belooft

heeft te geven, maer bedeckt met

het Gheloove. De ziele ſeght nu dan

tot het Gheloove aldus : och oft ghy

in deſe uwe Silverachtigheghelaten

I de welcke die voor ghemelde Ar

tykelen zijn] onder de welcke ghy
Xxx - neg

-- - -
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het gout uwer Goddelijcke ſtraelen

bedeckt houdt, die de ghetvenſchte

ooghen zijn, vande welcke ſy date

lijck gaet ſpreken, ſeggende:

draeght, dat is in haere ziele vol-W

ghens het verſtandt,ende den wille:

want naer't verſtandt zijn haer deſe

Waerheden door het Gheloove in

haer ziele in gheſtort. Ende om

:My nu eens claerlijck diefwiſſe dat dEiſe Eiſe:

uijt-druckten,

Die langh - ghewenste

ooghen.

Door de Ooghen , ghelijck wy al

reedts gheſeydt hebben, worden

verſtaen de Stralen, ende de God

delijcke Waerheden, de welcke

, ghelijck wy hier voré oock betoont

-# ] het Gheloove ons voor-ſtelt

in hare Artykelen, maer gheheel

duyſter ende bedeckt : overſulckx

is'ét al 'tſelven, al oft ſy ſeyde : och

- oft ghy die Waerheden, de welcke

inde Artykelen van u Gheloove zijn

ſchuylende,ende my die duyſterlijck

zyt leerende, ten leſten my die nu

eens claerlijck , ende uyt-drucke

lijck voor-ſtelde, volghens mijnen

wenſch ende begeerte ! Voorders

ſoo noemt ſy deſe Waerheden hier

Ooghen, om de beſondere teghen

woordicheyt van haren Beminden,

die ſy ghevoelt, door de welcke

haer dunckt, dat# haergheſtade

lijckaenſiet , ende hierom ſeght ſy:

De welcke ick in t grof

beworpen in mijn her

te draghe.

De ziele ſeght, dat ſy die in haer

binnenſte , oft in haer herte ghe

geeckent, oft in't grof beworpen

- 4

-

*

nu volmaec

noch niet volmaeckt en is, hierom

ſeght ſy dat-ſe maer af ghebeeldt en

zijn , ende gemerckt dat eene teec

keninghe , ofte af-beeltſel noch

geene volmaeckte ſchilderye en is,

maer alleenlijck een beworp; alſoo

en is oock de kenniſſe des Gheloove

eene volmaeckte kenniſſe , ende

hierom is't dat de Waerheden, die

de ziele door't Gheloove in gheſtort

worden, niet anders en zijn, als

eenighe afbeeldinghen, ofte voor

worpſelen van het beeldt, maer als

wanneer ſy Godt claerlijck ſullen

aenſchouwen, ſoo ſullen ſy in de

ziele weſen# een beeldt, dat

t ende voleyndicht is,

volghens 'tghene den Apoſtel is ſeg

gende : Maer als komen ſal dat vol

maeckt is (te weten de clare aen

ſchouwinghe) Danſal'et te niet ge

daen worden datter eens-deels is, te

weten, de kenniſfe door't Geloove.

Maer behalven deſe afbeeldinghe

des Gheloove... » ſoo iſler noch eene

I. Coriº

andere af-beeldinge der liefde in de .

minnende ziele, ende deſe is naer

den Wille, inden welcken het we

ſen des Beminden ſoo crachtelijck

wordt af-ghebeelt, ende het welck

hem ſoo naer by het leven gelijckt ,

als er eene vereeninghe der liefde

is, dat men met de waerheyt magh

ſegghen, dat den Minnaer leeft in

de Beminde, ende de Beminde in

den Minnaer , ende duſdanige ver

helijckeniſſe maeckt de liefde, in

# overvormentheyt vande ghene,

die malkanderen beminnen, ſoo dat
EINCIA
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men waerachtelijck magh ſegghen,

dat elck een d'ander is , ende alle

beyde te ſamen maer een. De redé

hier van is deſe , om dieſwille dat

inde vereeninghe , ende overvor

mentheyt der liefde, den eenen aen

den anderen de beſittinghe van ſy

nen perſoon is gevende, ende elck

een verlaet ſy felven , hy geeft ſy

ſelven , ende vermangelt ſy ſelven

voor den anderen , ende alſoo leeft

elck van hun inden anderen, den

eenen is oock den anderen, ende ſy

zijn te ſamen maer een door d'over

vormentheyt der liefde, het welck.

den H. Paulus heeft willen te ken

Galat.2 nen geven als hy ſeyde : Ick leve nu

3o. voorts niet ick, maer in my leeft Chri

ſtus. Want als hy ſeght : Ick leve

nu voorts niet ick, ſoö geeft hy te

kennen, dat al-hoe-wel hy leefden,

dat?et nochtans ſijn leven niet en

was, daer hy door leefde, door

dien dat hy in Chriſtus ſoo over

vormt was, dat ſijn leven meer

Goddelijck, als menſchelijek was:

ende hierom ſeyde hy, dat hy niet

en leefde maer Chriſtus in hem.

Overſulckx dan ſookonnen wy ſeg

ghen, volghens deſeghelijckeniſſe

der overvormentheyt , dat ſijn le

ven, ende het leven van Chriſtus

het ſelve leven was door de veree

ninghe der liefde, het welck vol

maecktelijck volbrocht ſal worden

inde hemelſche glorie, in het God

delijck leven, in alle deghene , die

weerdich ſullen gevonden worden

van hun ſelven in Godt te ſien:want

ſy# in Godt overvormt,

een Goddelijck leven leyden, ende

niet haer eyghen leven, al hoewel

dat-ſe oock door haer eyghen leven

ſullen leven, overmidis dat het

Goddelijck leven hun leven als'dan

ſal weſen: ende alſoo fullé ſy waer

achtelijck moghen ſegghen : wy

leven, niet wy , maer Godt die

leeft in ons, het welck, al-hoe-wel

dat'et in dit leven kan gheſchieden,

ghelijck'et inden H. Apoſtel Paulus

gheſchiet is, nochtans en kan het

niet gheheelijck, ende volmaeck

telijck weſen, al is't ſchoon dat de

ziele die overvormentheyt der lief

de bekome, de welcke is een gee

ſtelijckhouwelijck, het welck den

alder-verhevenſten ſtaet is, tot den

welcken men in dit leven kan ghe

raken. Want al'et ghene in dit le

ven gheſchiet, en kan niet anders,

als eenigheaf-beeldinghe der lief

de weſen , is't dat 'et vergheleken

wordt met dat volmaeckt beeldt

van die overvormentheyt der glo

rie. Maer het is een groot gheluck

voor de ziele, als ſy In dit leven die

overvormentheyt der liefdekan be

komen : want den Beminden ver

heught ſigh daer door grootelijckx;,

ende hierom wenſchende gheſteit

te zijn inde ziele vande Bruydt, als,

eene afbeeldinghe der liefde,ſeyde

tot haer in't boeck der Sanghen :

Stelt my als een teecken op u herte, als Cant. 8

een teecken op uwen arm. Door het 6. »
Herte wort de ziele beteeckent, in

de welcke den Goddelijcken Bruy

deghom , ghedurende dit leven ,

blyft ghelijck een af gheteeckent

be-ldt des Gheloove , ghelijck wy

hier voren geſeyt hebben: door den

Arm Wort beteeckent eenen ſterc

ken, ende vaſten Wille , waer in

dat hy blyft als een af-gheteeckent

beeldt der liefde, ghelijck wy hier

vooren oockgheſeyt hebben.

Xxx 2 XIII. GE
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Apartalos amodo s

* Eſpoſo.

Que voy de buelo, *Buelvete palo
IIla -

Que el ciervo vulnerado
Por el orero aſoma

Yal ayre de tubuelo freſco toma.

Keert doch u ooghen af van my, Bed

m inden,

*Den##

Want ick vlieghe wegh. *Keert weder

mijne Duyve,

Want dengheivonden hert

Verſchynt door d'opperſte der heuvels,

En door den twint van uwe vlucht wort

hy vercoelt. -

Uyt-legginghe.

##### Heduerende die groo
N # te, ende#

e G % ten ,# be#

#sºrgstg: der liefde, die de ziele
#t inde voor-gemelde Ge

ſanghen toont , ſco beſoeckt den

Beminden ghemeynelijcke ſyne

Bruydt ſeer verheventſijek , ſeer

teerlijck,ſeer minnelijck , ende met

eene geweldighe cracht der liefde :
ende# ghemeynelijck,

dat naer de mate vande begeerten ,

ende ancxſten, die inde ziele voor

# zijn , de weldaden, ende

- beſoeckinghen die ſy van Godt ont

fanght,ghemeynelijck oock ſooda

nich zijn : maer nu , gemerckt dat

de ziele met ſulcke ſorghvuldighe

ancxten, ende begeerten deſe God

delijcke ooghen, daer wy in't voor

aende Gheſangh van gheſproken

ebben , ghewenſcht hadde ; ſoo

is't dat haren Beminden eenige ſtra

len van ſyne grootheyt, ende Godt

heyt haer ontdeckt heeft, ghelijck

ſy wenſchte, die ſoo hoogh-verhe

ven , ende met ſulck eene groote

cracht, ende ghewelt mede-gedeelt

geweeſt zijn, dat-ſe haer door eene

op-ghetoghentheyt buyten haer ſel

ven hebben doen gaen, en de alſoo

berooft zijnde van't ghebruyck der

ſinnen, haer door eene hemelſche

cracht hebben op ghenomen, welc

ke op-ghenomentheyt in't beginſel

ghemeynelijck gheſchiet met eene

groote ſchadelijckheyt , en de ont

ſtelteniſſe der nature. Waer uyt

comt, dat de ziele, ſulck eenen uyt

anck buyten haer ſelven in ſoo

#k gheſtel, ghelijck de nature

is , niet konnende verdraghen ,

ſeght in dit Gheſangh : -

Keert doch u ooghen af

van my, Beminden.

Te weten , uwe Goddelijcke oo

hen : want ſy doen my vlieghen

uyten my ſelven , gaende tot de

alder-hooghſte Beſchouwinghe bo

ven het ghene, dat de nature kan

verdraghen; het welck ſy daerom

ſeght, om dieſwille dat'et haer

dochte, dat hare ziele uyt haer lic

- haem
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haem ſcheyde, het welck is , het

ghene ſy wenſchte , ende hierom

verſocht ſy van hem, dat hy die

van haer ſoude willen af-keeren, te

weten, dat hy haer die niet en ſou

de mede-deelen in het lichaem, in

het welck ſy die niet en kan verdra

# , noch ghenieten naer hare

egeerte, maer wel dat hy haer die

ſoude willen mede-deelen in haer

wegh-vlieghen uyt haer lichaem,

weIcke begeerte, ende wegh-vlie

ginghe den Bruydeghom haer ter

ſtont belet heeft, ſeggende :

Keert weder mijne duya

Oe.

Want de mede-deelinghe, die

ghy nu van my ontfanght,en is noch

niet van den ſtaet der glorie , den

welcké ghy 1 u verſoeckt,maer keert

wederom tot my , die den ghenen

is, den welcken ghy , doorwondt

met liefde, zyt ſoeckende : want

ick beginne my oock , gewont zijn

de van uwe liefde, ghelijck den

hert, aen u te openbaren door uwe

hoogh - verheve Beſchouwinghe,

ende uyt de liefde van uweBeſchou

winghe neme ick mijn vermaeck,

ende vercoelinghe, ende alſooſeght

de ziele tot haren Bruydegcm :

Keert doch u ooghen af

van my, Beminden.

Volghens het ghene datter ghe

feyt is, ſoo ontfanght de ziele in

wendichlijck van haren Beminden

ſulck eene mede-deelinghe, ende

kenniſie van Godt, voor die over

groote begeerten, door de welcke

ſy ghedreven wirt tot die Godde

lijcke Ooghen, die de Goddelijck

heyt beteeckenen, dat ſy gedwon

ghen is gheweeſt te ſegghen: -

Keert doch u ooghen af

van my, Beminden.

Door-dien dat de ellendicheyt,

ende kranckheyt der nature, gedu

rende dit leven, ſoodanich is, dat

het ghene, het welck voor de ziele

een nu eerder leven is, ende 'twelck

ſy ſoo grootelijckx wenſcht , het

welck is de mede-deelinghe , ende

kenniſſe van haren Beminden, als

wanneer het haer ghejont wort, ſy

dat niet ontfanghen en kan, ſonder

dat'et haer by-naer de doodt koſt,

inder-voeghen, dat de Ooghen, de

welcke ſy met eene ſoo groote ſorg

vuldicheyt, ende anexſt, ende door

ſoo veel weghen ſochte, als wan

neer ſy die comt t'ontfanghen, ſy

haerdoen ſegghen:

Keert doch u ooghen af

van my, Beminden.

Want de pynen, die de ziele in

dierghelijcke beſoeckinghé der op

hetogentheden ghevoelt, ſijn on

# ſoo groot, datter geen

torment ghevonden en wort, het

welck de beenderen ſoodanichlijck

van malkanderen ſcheyt, ende ver

reyckt, ende de nature ſoo benauts

inder-voeghen, dat, waert by-al

dien dat Godt daer in niet en quam

te voorſien, het leven een eynde

ſoude nemen. Ende inderwaere

XXX3 heyt
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heyt, de ziele, die ſulcx ondervint,

ende beproeft, meynt dat'et alſoo

is, want ſy ghevoelt dat de ziele ge

lijck van het vleeſch ontbonden

wort, ende het lichaem verlaet. De

reden hier van is deſe, want dier

helijckegratien, ende jonſten, en

## niet wel in het lichaem ont

fanghen worden, door dien dat den

Gheeſt verheven Wort om mede te

deelen van dé Gheeſt Godts, die tot

de ziele comt, ende alſoo moet de

ziele noodtſakelijck het lichaem ten

deele verlaten , waer door oock het

lichaem comt te lyden, ende ver

volghens de ziele oock in't lichaem,

ter oorſaken vande vereeninghe die

ſy hebben in den ſelven perſoon,en

de hierom ſoo is't dat de uytnemen

de pyne, die de ziele in den tydt

van deſe beſoeckinghe lydt , ende

de groote vreeſe die ſy heeft, ſiende

dat-ſe door eenen boven-natuerlijc

ken wegh ghehandelt, ende getroc

kenwort, haer doet ſegghen:

Keert doch a ooghen af

van my, Beminden.

Endeal is't ſchoon dat de ziele

ſeght, dat hy ſyne Ooghen van haer

ſoude keeren , dat en moet alſoo

niet verſtaen worden, al oft ſy ſulcx

metter hertenſoude willen begee

ren, want 't is alleenlijck maer ee

ne maniere van ſpreken, die voorts

comt uyt eene natuerlijcke vreeſe,

ghelijck wy betoont hebben, jae

alwaert ſchoon dat-fe hierom veel

meerder ſoude moeten lyden , ſoo

en ſoude ſy die beſoeckinghen, ende

jonſten van haren Beminden geen

ſints wilt derven, ende verlieſen :

Swant al is't dat de nature comt te

- - -

lyden,nochtans dé gheeſt die vlieghe

tot de boven-natuerlijcke in-ghe

keertheyt, op dat hy aldaer den

Gheeſt van ſijnen Beminden ſoude

genieten, het welck ſywenſchte en

de vraeghde, ſy en ſoude die noch

tans in het vleeſch niet willen ont

fanghen,alwaer het niet volmaeck

telijck en kan gheſchieden, maer

ſeer luttel, ende dat noch met py

ne, maer ſy ſoude wel willen dat'et

gheſchiede in de wegh-vlieginge des

Gheeſts buyten het lichaem,alwaer

ſy die vrylijck magh ghenieten, en

de hierom ſeghteſe dat den Bemin

den ſyne ooghen van haer ſoude

willen af-keeren, dat is, dat hy ſou

de willen op houden van haer die

mede-te-deeien in dit leven :

Want ick vlieghe wegh.

Aloft ſy hier door wilde ſeggen,

Ickvlieghe wegh uyt mijn lichaem ,

op dat ghy my u Ooghen, buyten het

ſelve zijnde , ſoudt mede-deelen,

als weſende de oorſake,dat ick mijn

lichaem verlaetende wegh-vlieghe.

Maer om beter te moghen verſtaen,

wat dat'et voor eene vlucht is, ſoo

moet me bemercké,dat (gelijck wy

gheſeyt hebben)den gheeſt der zie

Ie in deſe beſoeckinge vanden God

delijcken Gheeſt , met een alder

grootſte ghewelt wordt op-getroc

ken, om met hem inden Gheeſt te

handelen , ende mede-te-deelen ,

verlaetende oock het lichaem, ſon 2

der eenich ghevoelen, noch ſonder

ſijne ghewoonelijcke wercken daer

in te oefenen, door-dien ſy die als

dan in Godt heeft. Ende hierom ſoo

ſeyde den H. Paulus, dat hy niet en

wiſte, oft dat ſyne ziele in die op

ghenomentheyt binnen ſijn lichaem
w. " Was a
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was , oft buyten het ſelve. Ende

dit en moet alſoo niet ghenomen

worden, al oft het lichaem van ſijn

natuerlijck leven berooft wirde,en

deden geeſt het ſelven verlaté had

de , maer dat hy ſyne wercken daer

in niet en doet. Ende dit is de re

den waerom dat in deſe op-ghetoe

gentheden, ende ontgeeſtingen het

# ſonderghevoelen blyft, al

waert ſchoon dat 'et oock groote

lijckx ghepynicht wirt : want ten

gheſchiet hier alſoo niet , ghelijck

in andere natuerlijcke beſwijckin

ghen , door-dien dat-ſe datelijck

tot hun ſelven komen, ſooſaen als

men hun eenighe pynen aen-doet

ſoodanighe ghevoelinghen in deſe

beſoeckinghen hebben de ghene,die

tot den ſtaet der volmaecktheydt

noch niet gekomen zijn, maer wan

delen noch door den wegh der

Voortgaende : want de ghene,die

tot den ſtaet der volmaecktheyt gea

komen zijn,ontfanghen nu de God

delijcke mede-deelinghe in vrede,

ende in eene ſoete liefde, ende deſe

op:ghenomen.theden houden op,de

welcke de bereydinghen zijn tot de

ſe volmaeckte mede-deelinghe.

Het was hier voorwaer eene be

quame plaetſe om te handelen van

de verſcheydentheden der opgeno

mentheden , ende Op ghetogentheden,

ende van andere Verheijinghen, ende

Vlieginghen des Geeſts, die de geeſte

lijcke perſoonen gemeynelijck ko

men te lyden; maerghemerckt dat

mijn voornemen anders niet en is

als deſeGheſanghen in't cortuyt-tea

legghen, ghelijckick in myne voor

reden belooft hebbe, ſoo laete ick

deſenaerbeytaenden ghenen, die

dit ghevoeghelijcker, ende beter ſal

konnen doen, als ick, Daer-en-bo

-

ven oock, om dieſwille dat de Heya

lighe Thereſia onſe Moeder van deſe

inwendighe affectien des Geeſtsſeer

verheventlijck , ende wonderlijck

heſchreven heeft, wiens Schriften

tghelijck ick verhope) door de gra

tie Godts, haeſt in't licht ſullen ko

men. Het ghene dan dat de ziele

hier ſeght vande Vlieginghe, dat

moet verſtaen worden vande op

# , ende Op-ghetogent

eyt vanden Geeſt tot# Waer

op den Beminden haer terſtont ant

woort, ſeggende :

Keert weder, mijne duy
“Uſ'.

De ziele was in deſe geeſtelijcke

Vlieginghe ſeer gerne uyt haer lic

haem ghegaen, meynende dat haer

leven nu een eynde ſoude ghehadt

hebben , ende haer alſoo met ha

ren Bruydegom inder eenwicheydt

ſoude moghen verblyden, ende met

hem verblyven ſonder eenige deck

ſelen, maer den Beminden heeft

hier hare betrachtinge weder-hou

den, ſeggende :

Keert weder, mijne duy

"U (7.

Aloft hy wilde ſegghen : Myne

Duyve, die nu gheſtelt zyt inde vera

heve, ende ſeer ſnelle vlucht der

Beſchouwinghe, myne Duyve, die

nu brandt, ende ontſteken zyt door

de liefde, daer ghy in zyt : Myne

Duyve, die nu zyt met eene een

voudicheyt , daer ghy in wandelt

( want eene Duyve heeft deſe dry

- eyghens,
w
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eyghendommen ) keert wederom

van die verheve vlucht , daer ghy

wenſcht te gheraken, om my waer

achtelijck te beſitten, want den tyt

van eene ſoo verheve kenniſſe en is

noch niet aen-ghekomen, maer ma

ticht u, ende houdt u toch te vre

den met deſe leeghe kenniſſe, de

welcke ick u in deſe Opghetogentheyt

des Geeſts mede-deele ;

Want den ghewonden,

hert.

Den Bruydegom verghelijckt ſy

ſelven met den Hert, door-dien hy

hier door den Hert ſy ſelven beteec

kent. Men moet dan weten , dat'et

eyghen is aen den Hert, dat hy ſich

altydt tot verheve plaetſen begeeft,

ende als hyghewondt is, ſoo#
hy met grooter haeſten, ende ſoeckt

ſyne vercoelinghe inde koude wate

ren, ende is't dat hy het wyfken,

daer hy mede ghepaert is, hoort

kryten, oft bemerckt dat et ghe

quetſt is, ſooſal hy'et ſtreelen. Al

oo doet hier den Bruydegom oock:

want als hy ſiet dat ſyne Bruydt om

ſyne liefde ghewondt is, ſoo comt

hy datelijck gheloopen naer haer

gheſucht, ende gheween, zijnde -

van ghelijcken oock ghewondt met

eene weder-keerighe liefde : want :

tuſſchen twee minnende perſoonen,

is de wonde, ende het ghevoelen

van weder-zyden ghemeen. Over

ſulckx is't al het ſelven , al oft hy

ſeyde : Keert wederom tot my , o

myne Bruydt: want is't dat ghy ge

wont zyt door myne liefde, weet

dat ick van ghelijcken oock door

deſe uwe wonde ghewondt zijnde ,

tot u kome, ghelijck den Hert, la

w

tende my aen u ſien vande hoo hde

desheuvels, ende hierom ſooſeght
hy : -

Vaſthymt doordopperſte

desheuvels.

Dat is te ſegghen, door de hoog

heyt der Beſchouwinghe, die ghy

in dien vlucht hebt : want de be

# is eene hoogh verheve

plaetſe, door de welcke Godt ſich

aende ziele in dit leven begint te

vertoonen , ende mede-te-deelen,

al-hoe-wel niet volmaecktelijck :

ende hierom en heeft hy niet ghe

ſeyt, dat hy ſy ſelven gantſch ver

tooght, ende veropenbaert , maer

alleenelijck vertooght , ofte ver

ſchynt,want al-hoe wel dat er in dit

leven aende ziele ſeer verheve ken

niden van Gedt verleent worden,

ſy en zijn nochtans al-te-mael niet

meer als eenige verre-ghelege Ver

tooninghen. Laet ons nu komen

tot de derde eyghenſchap vanden

Hert, de welcke in't naervolgende

Verskens begrepen wort.

Ende door den wint TU472

uwe vlucht wort hy

vercoelt. -

Door de Vlucht wort hier verſtaen

de Beſchouwinghe van de voor-ge

melde Op gerogentheyt, ende door

den Wint wort hier beteeckent den

geeſt der liefde, den welcken de

Vlucht van de Beſchouwinghe inde

ziele veroorſaeckt. Seer wel noemt

hy hier deſe liefde, die vande Vlucht

veroorſaeckt is, eenen Wint te we

ſen, door-dien dat den H, Geeſt,

die
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die de liefde is, moet den Wint ver

gheleken wort inde H. Schrifture :

want hy comt voorts vanden Vader,

ende Sone, als eene blaſinghe, ende

ghelijck hy daer den Wint is vande

Vlucht, dat is te ſegghen, die uyt de

Beſchouwinghe , ende Wyſheyt

vanden Vader, ende Sone door den

wille voorts-comt : alſoo noemt

hier den Bruydegom de liefde der

ziele eenen Wint, door-dien dat hy

haer comt vande Beſchouwinghe, '

ende kenniſſe, die ſy als dan van

Godt heeft. Ende hier ſtaet wel te

bemercken,dat den Bruydegom hier

niet en ſeght dat hy comt door haré

Vlucht , maer door den Wint vanha

re vlucht : want Godt en deelt ſich

niet mede, eygentlijck geſprocken,

aende ziele door de Vlucht derziele,

den welcken de kenniſſe is, die ſyl

van Godt heeft, ghelijck wy geſeyt

hebben, maer door de liefde, de

welcke uyt die kenniſſe voorts

comt : want ghelijck de liefde de

vereeninghe is tuſſchen den Vaders

ende den Sone, alſoo is oockde ver

eeninghe der ziele met Godt. Hier

uyt ſoo volght, dat alwaert ſchoon,

de ziele d'alder-hooghſte Beſchou

winge, ende kenniſſe van Godt had

de, ende dat ſe alle de Myſterien

kende , waert dat-ſe de liefde niet

en hadde, ten ſoude haer geenſints

baten (ghelijck den Apoſtel ſeght)

om haer met Godt te vereeninghen.

Ende de reden hier van is deſe :

wantghelijckhy ſeght, De liefde is

den bandt der volmaecktheyt. Deſe

liefde der ziele dan doet den Bruy

# loopen om te drincken uyt

deſe# der liefde van ſyne

Bruydt, ghelijck de koele wateren

den dorſtighen, ende ghewonden

Hert acn-locken om ſich daer door

te verkoelen, ende te vermaecken,

ende hierom ſeght ſy:

Door den vindt vwordt

hy vercoelt.

Want ghelijckerwys eenen aen:

ghenamen Windt eenen verhittich

den perſoon vermaeckt, ende ver

coelt, alſoooock deſen Winde der

liefde vermaeckt, ende vercoelt

den ghenen, die door het vier der

liefde ontſtelten is, ende blaeckt :

want dit vier der liefde heeft deſen

eyghendom, dat den Wande, door

den welcken hy vercoelt, ende ver

maeckt wort, het vier der liefde

doet groeyen, want de liefde isin
de minnende ziele eene brandende

vlamme, de welcke altijdt ſoeckt

meer te branden, ghelijck de vlam

me oock doet van het natuerlijck

vier, ende hierom noemt hy hier

het volbrenghen van deſe begeerte

van noch meer te branden in het

vier der liefde van ſyne Bruydt, het

welck den Windt van hare vlucht is,

eene vercoelinghe des wints te we

ſen. Overſulckx is't al'etſelven, al

oft hy ſeyde : naer den brandt van

uwe vluchtſoobrandeick meerder:

want d'eene liefde ontſteeckt d'aR

dere. Maer hier ſtaet te bemercké,

dat Godt ſyne gratie , ende liefde

inde ziele niet en ſtelt, ten zynaer -

de begeerte, ende liefde der ziele ;

ende hierom ſoo moet eenen waer

achtighen Minnaer wel toe-ſien,dat

ſyne liefde niet en kome t'ontbre

ken : want door deſen middel ſal

hyGodt tot ſijnder liefde meer ver

wecken , ende om ſoo te ſegghen,

meer verwillighen, om hem in ſy

neziele meerder te vermaken,ghe

Yyy lijck
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lijck wy gheſeyt hebben. Ende op

dat hy de voetſtappen van deſe lief

de ſoude n oghen in-vclghen, ſco

moet hy in ſy ſelven oefenen, het

ghene den Apoſtel daer van ſeght :

De liefde is verduldich, ſy •s goeder

tieren, de liefde en benydt niet , ſy en

doet niet qualijck, ſy cn wart niet op.

gh, blaſen, Jy en is niet eer-gierich, ſy

en Joeckt niet dat haer toe-behoort » Jy.

- - - - - - - -

en wordt niet ghekrenckt, ſy en denckt

geen quaet, Jy en verblydt haar niet

van ongherechticheyt, macr ſy verblyt

hacr met de waerheydt, alle dinghen

verdraeght ſy (te weten die menbe

hoort te verdraghen ) alle dinghen

ghclooft ſy (die men moet gelooven).

alle dinghen hoopt ſy, alle dinghen ver-.

wacht ſy, te weten die ghelijckfor

mich zijn aende liefde.

XIV. GH E S AN G H.
, Mi amadolas montannas,

Los valles ſolitarios nemoroſos •

Las Inſulas eſtrannas,

Los rios ſonoroſos, -

El ſiluo de los ayres amoroſos.

Mynen Beminden,ghy 57t Berghen,

Ghy zyt eenſame, en de boſchachtighe

dalen, - :

Ghy #yt vremde Eylanden,

Ghy zyt Beken van een ſect ghrdruys,

Ende een Ghcblaes van minnelijcke

tvinden,

Den ſtillen, en gheruſt en nacht ,

Seer naer by den dagbe-ract,

Soet muſieckſondcrg berucht ,

De eenicheyt vol ſcet gheclanck,

Het avondt mael dat vermaeckt , en

liefdegeeft.

La noche ſoſegada,

En par de los levantes del Aurora,

La muſica callada -

La ſolidad ſonora

La cema que recrea »y en-amora

Waerſchouvvinghe. ' . -

#### Er dat wy komen tot d'uyt-legginghe van deſe twee Gheſan##

# # # ghen, ſoo moet men bemercken om deſe, ende de naervol

#3 # ghende beter te verſtaen, dat door dier geeſtelijcken Vlucht,

- ### den welcken wy nu uyt-gheleyt hebben, beteeckent wort ee

nen ſeer verheven ſtaet, ende vereeninghe der liefde , inden -

welcken Godt de zieleghewoonelijck comt te ſtellen naer eene langh-dua -

righe# oefeninghe, welckenſtaet vande verhole Leeraerts ge

IYOC1In L WOrt denG# Trouw, ofte Houwelijck met het WooRDr

den Sopc Godts. Ende in't beginſel, als deſenſtaet begint, te weten# -

- CGItCI
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eerſten keer, als dit gheſchiet, ſoo is't dat Godtaende ziele groote din

ghen mede-deelt, haer verkierende met grootheyt, ende Majeſteyt,haer

vereerende met gaven, ende deughen, ende haer bekleedende met eere,

ende met de kenniſſe Godts, ghelijck eene Bruydt op den dagh van hare

Bruylofts-feeſte. Ende op deſengheluck-ſalighen dagh en houden niet al

leenlijck op die groote ancxten, ende minnelijcke klachten, die ſy te vo

ren hadde, ende haer ſoo pynichden , maer blyvende verciert met de

goederen hier vooren vermelts ſoo begint ſy daer-enboven oock te genie

ten eenen ſekerenſtaet van peys, van welluſten, ende van eene ſoete

liefde, ghelijck'etin deſe twee teghenwoordighe Gheſanghen genoegh

ſaem te kennen ghegeven wort, inde welcke ſy haer ſelven gheheel uyt

ſtort in te## , ende teſinghen de grootheden van haren Beminden,

de welckeſy door den middel vande voorſeyde vereeninghe in hem kent,

ende gheniet. Ende hierom ſoo is't dat ſyinde naervolghende Gheſanghen

niet meer en vermaent van eenighe ancxten, ende pijnlijckheden, gelijck

# te vooren pleeghde te doen, maerſy en ſpreeckt anders niet als van me,

e deelinghen, ende van de oefeninghe van eene ſoete, en de vreedtfami
ghe liefde met haren Beminden : want in deſen gheluck-ſalighen ſtaet

verdwynen alle die voorige pijnlijckheden. Hier ſtaet daer-en-boven occk

te bemercken, dat in deſe twee Gheſanghen begrepen wort al het ghene

Godt op deſentydt aen eenighezieleghewoon is mede-te-deelen; maer

men moet dit alſoo niet nemen, aloft dat, al het ghene in deſe twee Ge

ſanghen begrepen wort, aen alle zielen die tot deſenſtaet gheraken,me

de ghedeelt moet worden, oft op dieſelve maniere, ende mate van ken-,

niſſe, ende ghevoelen: wantaen ſommighe zielen wort meerder ghege

ven, aen ſommighe minder, aeneenighe wort'et op die maniere ghegea

ven,ende aeneenighe wort'et op eene andere maniere ghegeven, al-hoe

wel dat in deſenſtaet van het Geestelijck Houwelijckſoo wel het een,als het

ander kanghebeuren, maer wy ſtellen hier evenwel het hooghſte, datter

kan gheſchieden, op dat alles daer inſoude begrepen worden.
-

Uytlegginghe vande twee Gheſanghen.

A Ls wanneer dan dit Duyfken

der ziele was ſwierende door

de Winden der liefde op de over

vloedende wateren der ancxten,en

de pijnlijckheden, die ſy tot noch

toe betoont heeft, niet vindende

waer op ſy haren voet ſoude laten

ruſten, ghelijckerwys het ghebeurt

was aen het Duyf ken, het welck

uyt de Arcke was ghevloghen, ſoo

-- - - -

-

heeft den goedertieren. Vader NoE

in deſen haren leſten vlucht, die wy

# hebben, de handt van ſijne

bermherticheydt uyt-gheſteken ,

haer in-ghenomen , ende gheſtelt

inde Arcke van ſyne liefde, 'twelck

als-dan gheſchiet is, als wanneer hy ,
in't leſte# , het welck w

nUl ##teler ebben , gheſeydt

heeft : - - - - - - **

Yyy 2 Keert



5de Uyt leggginghe der Gheſanghen.

Keert wederom mijne

Duyve.

Maer hier ſtaet te bemercken,dat

## in d'Arcke van Noë

ghelijck de H. Schrifture ons be

tuyght)veelderhande woon-ſtede

kens waren voor alle ſoorten van

dieren, ende van ghelijcken oock

alderhande ſoorten van ſpyſen tot

noodtruft van alle die dieren, alſoo

gheſchiedtºet hier oock met de zie

le,de welckein deſen haren Vlucht,

den welcken ſy nemt tot die God

delijcke Arcke van Godts herte, en

# niet alleenlijck daer in veel

derhande woon-ſtedekens,de welc

ke hy door ſijnen H. Diſcipel Joan

nesſeght in't huys ſijns Vaders te

weſen; maer ſy ſiet, ende kent dat

teroockalderhande ſoorté vanſpy

ſenghevonden worden, te weten,

eene overvloedicheyt van alle Ga

ven, die de ziele kan ſmaken, ende

beproeven, ende dit zijn die din

ghen, de welckein deſe twee voor

ghettelde Gheſanghen begrepen,

ende door de gheſneyne woorden

uyt-ghedrucht worden, de welcke

in ſubſtantie, dèſe naervolghende

Z11n

#e ziele dan, die ſiet , en ſmaeckt

in deſe Goddelijcke vereeninghe,

eene onghemete overvloedicheyt,

ende onweerdeerlijcke rijckdom

men; ſy vindt oockdaeralle ruſte,

ende vrede, die ſy ſoude konnen

wenſchen, ſy verkryghtoockſeer

vremde, ende verborghe kenniſſen

van Godt,de welcke, onder andere,

d'alder-ſmakelijckſte ſpyſen derzie

le zijn ; ſy ghevoelt oock in Godt

eene wonderlijcke cracht, ende

macht, die alle andere erachtende

-
- - -

macht te boven gaet : ſy ſmaeckt
daer-en-boven oock eene ſekere

wonderlijcke ſoeticheyt, ende vere

#nghe des Gheeſts; ſy vint daer

oock de oprechte ruſte, ende een

Goddelijck licht; ſy ſmaeckt daer

oock de Wysheydt Godts op eene

verheve maniere, de welcke uyt

ſchynt inde wercken Godts, ende

inde wel gheſchickte over-een-ko

minghe der ſchepſelen; ſyghe voelt

haer van ghelijcken oock vervult

van alle goet, ende van alle quaet

ontledicht, ende vervremt ; ende

bovenal het ghene datter nu ghe

ſeytis, ſoo verſtaet, ende gheniet

ſy eene ſeer wonderlijcke, ende on

weerdeerlijcke ververſſchinge,ende

vol makinghe der liefde, door de

welcke ſy inde liefde gheſterckt ,

ende beveſticht wort.

Dit is de ſubſtantie, oftehet cort

begryp van die twee voorgheſtelde

Gheſanghen , inde wekeke de ziele

ſeght, dat haren Beminden alle de

ſe dinghen in ſy ſelven is, ende van

ghelijcken oock voor haer : want

In het ghene, het welck Godt ge

woon is mede-te-deelen in dierge

lijckeuyt ganghen des Geeſts, als

dan ghevoelt , ende kent de ziele

de waerheyt van het ghene den H.

Franciſcus ghewoon was te ſeggen,

te weten : Mynen Gedt, ende mynen

Al. Ghemerckt dan dat Godt voor

de ziele alles is, ende het goet van

alle dinghen, ſoo wort de mede

deelinghe van deſeovervloedicheyt,

dergratien ſeer wel verclaert door

de ghelijckeniſſe vanhet groot goet

der dinghen, die inde voor-geſtelde

i Gheſanghen begrepen zijn, gelijck

wy in elck Versken oock ſullen ver

claren, maer men moet bemercké,

dat, al het ghene hier ſal verclaert

worden,
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worden, in Godt op eene verhe

ventlijcke, ende eene oneyndelijc

ke maniere te vinden is, oft wel

om beter te ſegghen, dat elck een

van deſe wonderheden, die daer

verhaelt worden, Godtſelwerissen

de al-te-ſamé Godt zijn. Want voor

ſoo veel als de ziele haer met Godt

vereenicht ,,fooghevoelt ſy dat al

Iedinghen Godt zijn, in een een

voudich Weſen, het welckden H.

Joannesghevoelt heeft, als hyſſey

de : Datterghemaeckt was in hem,

tvas het leven. Overfulckx het ghene

hier gheſeyt wort , te weten, dat de

zieleghevoelt, dat en moet alſoo

niet verſtaen worden, al oft men de

dinghen in't licht ſaghen , ende de

ſchepſelen in Godt; maer dat-ſe in

deſe beſittinghe ghevoelt, dat Godt

voor haer alle dinghé is. Nochmen

moet ſich oock niet latévoor-ſtaen,

dat de ziele Godt weſentlijck ſiet,

om dieſwille dat ſe in deſe ſake, die

wyhier handelen, ſoo verheven ge

voelé van Godt heeft:want dit en is

niet anders, als eene crachtige,en

de overvloedighe mede-deelinghe,

ende eene ſtaele, van het ghene dat

hy in ſy ſelven is, in welcke ſtaele

de zieleghe voelt het goedt van die

dinghen, de welcke wy nu in deſe

naervolgende Verskens ſullen gaen

verclaren,

Mijnen. Beminden ghy

Kyt Berghen.

. De Berghen zijn hoogh verheven,

Vruchtbaer, wyt , en breet,ſchoon,

aenghenaem, ende liefelijck, ghe

bloemt , ende wel=rieckende, ſoo

danich is aen my mijnen Beminden,

ghelijck die Berghen.

Ghy zyt eenjame, ende

boſchachtighe dalen.

De Eenſame Dalen zijn van nature

ſeer ſtil, gheruſt, ende afgeſchey

den, ſy zijn## , koel,

belommert , overvloedich in fon

teynen van ſoete wateren,behaegh

lijck inde verſcheydentheydt der

boomen, ende plantſoenen, ende

door het foetgheſangh der vogelens

geven ſy een groot vermaeck, ende

vreught aende ſinnen. Eyndelijck

door hunne eenicheyt , ende ſtilte

veroorſaken ſy eene ververfſchinge

ende ruſte. Soodanich is oock my

nen Beminden, ghelijck die Dalen

ofte Valleyen.

Ghy zyt vremde

Eylanden.

De Vremde Eylanden zijn met de

zee omringelt, daer-en boven zijn

ſy oock verre-gheleghen, en de af

gheſcheyden van alle handelinghe

der menſchen, daerin groeyendin

ghen, die ſeer verſcheyden zijn van

die dinghen van deſe landen, de

welcke eene wondere cracht (maer

aen ons onbekent) in hun hebben »

ende beſluyten, die oockgroote ver

wonderinghe veroorſaken aen alle

menſchen, die-ſe aenſchouwen;

ren. Beminden Vremde Eylanden, om

de groote, ende wonderlijcke nieu

wiëheden, ende kenniſſen, die feer

verre, ende vremt zijn van het ge

meynghevoelen, ende kenniſſe,die ,

ſy in Godtſiet. Men noemt iemandt

vremt te weſen om twee redenen:

Yyy 2 ten

t

ende alſoo noemt de ziele dan ha- .

--
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ten eerſten, om dat hy ſich ontreckt

ende afſcheydt van't gheſelſchap

der menſchen, ten anderen, om dat

hy in ſijnen handel ſeer beſonder,

ende uytnemende is buyten alle an.

dere menſchen. Ende om deſe twee

redenen noemt de ziele haren Be

minden Vremt te weſen : want hy

is boven alle vremde eylanden ſeer

vremt, wiens weghen , ende raden

zijn wonderlijcke nieuwicheden.

Nochten is geen wonder, is't dat

hyaen de menſchen vremt ſchynt

te weſen, die hem noeyten hebben

gheſien, ghemerckt dat hy oock

vremt is aen de ſalighe, ende Engel

ſche Gheeſten, die hem nu claer

lijckaenſchouwen,door-dienſy hem

niet en konnen"# , noch oyt

begrypen ſullen. Ende ſy ſullen tot

den dagh des oordeels toe altydt in

hem ſoo veel nieuwicheden kennen,

volghens de verſcheydentheydt der

wercken van ſyne bermherticheyt,

ende rechtveerdicheyt , dat ſy daer

door in eene ghedurighe verwonde

ringhe blyven; inder-voeghen, dat

hy van# Enghelen , ende Mens

ſchen magh ghenoemt zijn Vremde

Eylanden, alleenlijck maer en is #

voor ſy ſelven niet vremt , noc
D1CLIW, e

Ghy zyt Rivieren van

een ſoetghedruys.

De Water-vloeden, ofte Rivie

ren hebben dry eyghendommen.

Ten eerſten, ſy overvallen , ende

klanck , ende gherucht, door het

gheweldich ghedruys, ende getier

dat ſy maken. Ende om dieſwille

dat de Bruydt deſe dry eyghendom

men op eene ſeer ſoete , ende ſma

kelijcke maniere ghevoelt in deſe

mede-deelinghe van haren Bemin

den; hierom ſeght ſy dat haren Be

minden voor haer Rivieren van een

ſoet ghedruys is. Ende voor ſoo veel

als aen gaet de eerſte eyghenſchap,

ſoo moét men weten, dat de ziele

in dit geval haerſelven met een ſoo

groot ghewelt over-rompelt , ende

met een ſoo crachtich ghedruys van

de crachtighe water-vloeden van

den Geeſt Godts overweldicht, ende,

beſpronghen ſier, dat haer dunck###
dat alle de vloeden vande gantſche

werelt op haer toe komen, die hare

voorighe wercken , ende paſſien

over-loopen , ende verdrincken,

ende al is't dat het eene ſake is van

een ſoo groot ghewelt, ende eracht,'

ſoo en is et evenwel niet pijnlijck,'

door-dien dat'et vloeden zijn van

peys,ende vrede,gelijckdenBruyde-’

ghom ſelver betuyght door den

Propheet, ſegghende : Siet sckſal

op haer afdoen dalen als eenen vloedt

der vrede, ende als eene overvloedende

Beke der glorie. Ende alſoo vervult

hy gheheel de ziele met vrede, ende

glorie.

De tweede eyghenſchap, die de

ziele hier ghevóelt , is, dat dit God

delijck Water de leeghe plaetſen -

haerder oodtmoedicheyt, ende de

ydelinghen haerder genegentheden

vervult, ghelijck den H. Lucas

Iſai,66

I2.

ſeght met deſe woorden : De hon-Luc. 1.

berighe heeft hy met goederen vervult. 53

## derde# , die de ziele

in deſe Vloeden van haren Bemin

den beproeft, is het ghehoor van.'

... - - - een e

overvloedë al het ghene ſy ontmoe

ren. Ten tweeden,ſy vervullen alle

leeghe, endeydele plaetſen, die ſy

in hunnen vloedt vinden. Ten der

den, ſy verdooven alle ander ghe

-

- -- -

-

--- --
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een ſeker gheklanck , ende geeſte

lijcke ſtemme, die alle ſtemmen,

ende oock alle gheluyt , ende ghe

rucht over-treft , ende te boven

aet; ende om te verclaren, hoe dat

het gheſchiedt , ſoo ſullen wy ons

hier mede een weynich onderhou

ſoo wirt hem, volghens de ghetuy

# Joannes, deſe 3foan.

den.

. De ſtemme dan , ofte dit klinc

kende geluyt van deſe vloeden,daer

de ziele hier van ſpreeckt, is eene

ſekere vervullinghe ſoo groot, die

haer overvloedt, ende een ſeker ge

welt ſoo crachtich, het welck haer

gheheel en gantſch beſit, dat ethaer

niet alleenlijck en dunckt een ghe

druys der water-vloeden te zijn ,

maer oock ſeer gheweldighe, ende

onghewoonlijcke donder-ſlaghen,

ende nochtans en is't maer een gee

ſtelijcke ſtemme,die met haer geen

uytwendich gheklanck en brenght,

noch oock eenighe#
veroorſaeckt, ghelijck het uytwen

dich geluyt doet, maer brenght met

haer eene grootheyt, cracht , ende

ghenoechte : ende met een woordt

ghefproken, het is eene ſtemme,

ende een onghemeten gheluyt, het

welck de ziele-met cracht ende

ſterckte vervult. Ende hierom om

deſe geeſtelijcke ſtemme te kennen

te geven, de welcke inde compſte

vanden H. Gheeſt inwendichlijck

inden gheeſt der Apoſtelen geſchie

de , ſoo is'er uytwendichlijck een

groot gherucht, ende ghedruys ge

hoort gheweeſt, gelijck als voorts

komende van eenen krachtighen,

ende ſterck blaſenden windt , ge

vende te kennen de inwendighe

kracht , die de Apoſtelen in haer

binnenſte ghevoelden, ende gewaer

wirden, het welck niet anders en

was als eene vervullinghe , ende

verſadinghe van eene macht ende

ſterckte. Ende als wanneer onſen

Salighmaker Jesus CHRISTUS op

ſekeren tydt in groote ancxten,ende

perſſinghen gheſtelt zijnde, die hy

van ſyne vyanden was lydende,ſynë

Hemelſchen Vader was biddende,

gheniſſe vanden

inwendighe ſtemme vanden hemel 12.28.

toe gheſonden, hem verſterckende

naer ſijne menſchelijcke nature, de

welcke de Ioden uytwendichlijck

hoorden ghelijck eenen donder, en

de hieroni waren daer ſommige die

ſeyden, dat?et eenen donder-ſlagh

was,ende andere ſeydé, dat hem ee

nen Enghel toe-geſproken hadde,

maer deſe uytwendighe ſtemme be

teeckende de cracht, ende ſterckte,

de welcke aen Chriſtus naer ſyne .

menſchelijcke nature inwendich

lijck wirt ghegeven.

Waer uyt men mercken kan, dat

de geeſtelijcke ſtemme d'uytwerc

kinghe is van decracht en de ſterck

te, die inde ziele wordt uyt-ghe

werckt. Het welck den Propheet

heeft willen te kennen geven, als hy

ſeyde: Sict hy ſalaen ſyne ſtemmege- PJ. 67: -

ven eene ſtemme van Cracht : te we

ten, aende uytwendighe ſtemme,

die uytwendiehlijck gehoort wort,

ſal hy eene ſtemme van Cracht ge

ven, die inwendichlijck ghehoort

wort; maer hier ſtaet te bemercken,

dat Godt eene oneyndelijcke ſtem

me is, den welcken als hy ſich op

de voorſeyde maniere aende ziele

mede-deelt , ſoo veroorſaeckt hy

eene uytwerckinghe van eene on

emete ſtemme : welcke ſtemme

en H. Joannes ghehoort heeft in

ſyne Veropenbaringhen, ſeggende

dat de ſtemme die hy uyt den hemel
hoorde »
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'Apoc.

I4,2-

Ezech.

M e34

Cant.

2.14:

Ig

# , was Als eene ſtemme van ve

e wateren , ende als eene ſtemme van

eenen grooten donder. Ende op dat

men niet en ſoude peyſen, dat deſe

ſtemme miſſchien moeyelijck, ende

pijnlijck was,door-dien dat-ſe groot

endegheweldich was »ſoo voeght

hy daer by, ſegghende dat de ſtem

me ſoet gheweeſt is ghelijck eenen

melodieuſen, ende wel-luydenden

ſanck, ofte ghelijck een ſoet herp:
ſpel, Ende den# Ezechiel

# van ghelijcken oock dat dit
gherucht van vele wateren, wasGe

lijck een gheluyt vanden hooghen Godt,

dat is te ſegghen, dat hy ſy ſelven

in dit gheluyt ſeer verheventlijck,
ende ſoetelijck mede-deelde. Ende

deſe ſtemme is oneyndelijck, want

ghelijck wy betoont hebben ] het

is Godtſelver, die ſich mede-deelt,

ende die ſtemme inde ziele veroor

ſaeckt ; maer hy voeght ſich naer

elcke ziele, haer gevende eene be

# ſtemme van cracht volghens

are bequaemheyt,haer inſtortende

eene uytnemende vreught, ende

ſoeticheyt. Ende hierom ſeyde de

Bruyt in't boeck der Sanghen :,Laet

uwe ſtemme luyden in myne ooren,want

'uwe stemme die is Joet.

Ende een gheblaes van

minnelijcke Winden.

Twee dinghen ſtelt de ziele hier

voor in dit Versken, te weten, het

Gheblaes, ende de Winden, door de

minnelijcke winden verſtaetſy hier de

deughden, ende gratien van haren

Beminden, de welcke door den

middel vande voorſeyde vereeninge

des Beminden de ziele beſitten, en

worden haer ſeer ſoetelijck medea
-

* --

ghedeelt , ende raken haer in het

binnenſte van haer weſen door eene

minnelijcke kenniſſe. Ende het Ge

blaer vande minnelijcke windë, noemt

ſy hier eene alder-verhevenſte,ende

alderſoetſte verſtandeniſſe van Godt,

ende van ſyne deughden, die in het

verſtandt comt te vallen door d'aen

rakinghe, de welcke deſe Godde

lijcke deughden inden grondt, ende

in het binnenſte der ziele veroorſa

ké door den middel van hare crach

ten, de welcke is d'alder-grootſte

onder alle welluſten , die de ziele

comt te ſmaken. Ende om beter te

verſtaen het ghene datter gheſeydt

is -ſoo moet men bemercken, dat

ghelijckerwys men inden windt

twee dinghenghewaer wort, ende

ghewoelt, te weten , de aen-rakin

ghe, ende het Gheblaes, ofte het

ghedruys; alſoo wordt men oock

twee dinghen ghewaer in deſe me

de-deelinghe des Bruydeghoms, te

weten het ghevoelen der welluſte,

ende de verſtandeniſſe : ende ghe

lijckerwys men d'aen-rakinghe des

wints ghewaer wordt door den ſin

des ghevoelens, ende de blaſinghe

vanden ſelven windt door't gehoor,

alſoo wort oock d'aenrakinghe der

deughden vanden Beminden ghe

voelt »ende ghenoten door het aen

raken der ziele, dat is te ſegghen,

door hare ſubſtantie door den mid

del vanden wille : ende de Ver

ſtandeniſſe van de ſelve deughden

Godts wort ghevoelt in't ghehoor

der ziele, dat is te ſegghen in haer
verſtandt.

Men moet daer-en-boven oock

weten, dat den Windt, als-dan ſoe

telijck comt te blaſen, als wanneer

hyſeer ſoetjens quetſt, vol-doende

aenden luſt, ende begeerte vanden ".

ghenen, "
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ghenen, die ſoodanighe verkoelin
he wenſchſte, want als-dan wordt

# ſin des gevoelens vernoeght, en

vermaeckt,uyt welcke welluſte des

ghevoelens ontfanght het ghehoor

oock eene groote ghenoechte in het

gheluyt, ende blaſinge van dat win

deken, ende dat veel overvloedi

gher , als wel den ſin des gevoelens

die ontfanght in d'aen-rakinge van

dat ſelve windeken : want den ſin

des ghehoor is van eene geeſtelijcke

# , ende nature , oft wel

om beter te ſegghen, hy comt naer

derby het geeſtelijck,als wel het ge

voelen 5 overſulckx ſoo is oock fijne

ghenoechte geeſtelijcker , als wel

die is vanden ſin des ghevoelensjen

de hierom, ghemerckt dat deſe aen

rakinge Godts de ſubſtantie der zie

le grootelijckx voldoet , ende ver

heught, vervullende haren luſt ſeer

ſoetelijck, den welcken anders gee

nen en was, als te moghen geraken

tot ſoodanighe vereeninghe,hierom

ſoo is't dat ſy deſe vereeninghe,ende

aen-rakinghe noemt eenen Minne

lijcken Windt te weſen. Want ghe

lijck wy gheſeyt hebben, de deugh

den van haren beminden worden

haer door-dienſeer ſoetelijck, ende

minnelijck mede-gedeelt, van waer

oock de blaſinghe der verſtandeniſſe

in het verſtandt comt. Sy noemt-ſe

daer-en-boven oock eene Blaſinghe

te weſen : want ghelijckerwys het

heblaes vanden windt ſeer ſubty

ijck door de ooren dringht in't ge

hoor, alſoo oock deſe ſubtyle, ende

teere verſtandeniſſe comt met eene

wonderlijcke ſoeticheyt, ende ghe

noechte in het binnenſte van het

Weſen der ziele, het welcke eene

veel grootere welluſte is, als alle de

andere. - - - - *

De reden hier van is deſe,om dieſ

wille dat aen haer de begrepene ſub

ſtantie ghegeven wort, de welcke

ontbloot is van alle toeevallen, ende

fantaſyen, ende wort mede-gedeelt

aen het verſtandt, het welck de

Philoſophen een Lydende Verſtandt

heeten, door-dien dat'et verſtandt

die dinghen lydender-wyſe ont

fanght , ſonder dat et iet mede

werckt op ſyne natuerlijcke manie

re, het welck den principaelſten act,

oft werck der ziele is; het gheſchiet

oock in't verſtandt, in het welck,

volghens het ſegghen der Godts-ge

leerde, het claer aenſchouwen Godts

geleghen is. Ende om dieſwille dat

deſe Blaſinghe, de voorgemelde ſub

ſtantiele verſtandeniſſe beteeckent,

ſoo is't datter eenighe Godts-ghe

leerde van ghevoelen zijn, dat on

ſen H. Vader Elias claerlijck Godt

gheſien heeft in deſe Blaſinghe van

eene dunne locht, de welcke hy ge

voelt heeft , zijnde op den Bergh

Horeb, als hy was inden in-ganck

vande ſpeloncke, alwaer de Schrif

ture het eene Blaſinghe van eene dun

me locht noemt , door-dien dat uyt

die teere, ende dunne mede-deelin

ghe des Gheeſts,de verſtandeniſſe in

het verſtandt voorts-gebrocht wirt,

ende hierom is't dat de ziele die

oock eene Blaſinghe van eenen min

nelijcken windt noemt, om dieſwille

dat-ſe uyt eene minnelijcke mede

deelinge vande deughden haers Be
minden overvloeden in haer ver

ſtandt. "

Die Goddelijcke Blaſinghe , de

welcke door het ghehoor# ziele

in-comt, en is niet alleenlijck eene

begrepene ſubſtantie [ghelijck wy

nu alreets gheſeyt hebben 1 maer

oock eene veropenbaringhe van de

Zzz Waer
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waerhedé der Godtheyt, ende eene

ontdeckinghe van ſyne verborghe

verholentheden : want ſoo dick

wils als men inde H. Schrifture ee

nige mede-deelingeGodts ontmoet,

die door't ghehoor in-gheſtort is,

ſoo bevint men dat'et eene veropen

baringhe der naeckte waerheden in

het verſtandt, ofte eenighe ontdec

kinghen der verholentheden Godts

is , de welcke loutere geeſtelijcke

veropenbaringhen , ofte viſioenen

zijn, die aende ziele mede-ghedeelt

ende ghegunt worden , ſonder ee

nich toe-doen der ſinnen, ende hier

om ſoo is't eene alder-verhevenſte,

ende alder-ſekerſte ſake, de welcke

men ſeght dat Godt door't ghehoor

mede-deelt. Ende hierom, op dat

den H. Paulus de verheventheyt van

ſyne veropenbaringhe ſoude teken

nen geven, en heeft niet gheſeydt,

ick hebbe verhole woorden geſien,

ofte gheſmaeckt , maer Ick hebbe

verhole woorden ghehoort , die geenen

menſchgheſpreken kan, waer uyt ee

nighe komen te trecken, dat hy

oock het Goddelijck Weſen gheſien

heeft, gelijck onſen H. Vader Elias

dat gheſien heeft in de Blaſinghe,

Want ghelijckerwys het Gheloove

door het ghehoor in komt, volgens

de ghetuygheniſſe vanden ſelven

Apoſtel;aiſoo is oock het ghene het

Gheloove ons leert, te weten, de

verſtandelijcke vaſticheyt door het

geeſtelijck ghehoor in komende :

het welck Job ſeer wel te kennen

geeft,# met Godt, als hy

ſich aen hem veropenbaert heeft,

3fob 42 ſegghende : Met het ghehoor des oore

hebbe ick u ghehoort , maer nu ſiet u

mijne ooghe Waer door ons claere

lijck te verſtaen ghegeven wort,dat

het hooren met het gehoor der zie

le, is ſien met de ooghe van't lydenâ

de verſtandt 5 ende hierom en heeft.

hy niet gheſeyt , met het ghehoor

mijnder ooren heb ick u ghehoort,

maer Met het ghehoor mijnder oore :

hy en heeft oöck niet gheſeyt, my

ne ooghen hebben u gheſien , maer

mijne ooghe, die het verſtandt is 5

overſtilcx dan dit hooren der ziele,

is met het verſtandt ſien, Ende men

moet niet peyſen, dat het ghene de

ziele verſtaet, ter oorſaken dat het

is eene naeckte ſubſtantie [ghelijck

wy gheſeyt hebben J daerom een

claer,ende volumaeckt aenſchouwen,

Godts is, ghelijck het inden hennel

is : want al is't dat 'et van alle ande

re toe-vallen ontbloot is,ten is daer

om niet claer, maer duyſler , ver

mits dat et eene Beſchouwinghe is,

de welcke hier in dit leven (ghelijck

den H. Dionyſius ſeght) Eeneſtraele

van duyſterheyt is. Overſulckx dan

ſoo konnen wy ſegghen, dat 'et eene

Straele is, ende beeldt van het Vi

ſioen, door dien dat'et in't verſtant

gheſchiet, waer in het Goddelijck

aenſchouwen beſtaet.

Deſe begrepe ſubſtantie,de welc

ke de ziele hier een Blaſinge noemt,

zijn die ghewenſchte ooghen , de

welcke , als den Beminden haer die

veropenbaerden door-dien dat

den ſin die niet en konde verdragen)

ſeyde :

Keert u ooghen af van

my Beminden.

Endeghemerckt dat, naer mijn

goet-duncken, eene ſekere ghetuy

heniſſe van den Propheet Job hier

# wel te paſſe comt, die ten deele

grootelijckx beveſticht al hets":
- 1C
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ickgheſeyt hebbe van die voorighe

Opeghenomen.theyt, ende van het

Houwelijck; hierom ſalick-ſe hier

tevoorſchijn brenghen (al-hoe-wel

dat wy daerom hier in wat langhen

tydt ſullen# ende hare dee

len, die ons dienſtich zijn, verkla

ren. Eerſt voor al, ſoo ſalick-ſe

hier gheheel voor-ſtellen,ende daer

naer ſalickin't cortuyt-legghé, het

ghene tot ons voornemen dienſtich

is, ende dit ghedaen hebbende,ſoo

ſalick de uyt-legginghe van onſe

voor-gheſtelde twee Gheſanghen

vervolghen, Eliphas Themanites

3ob 4, ſeght dan aldus tot den Profeet Job:

Al 2.

-

*

Voorts ſoa is tot my een verborghen

woordt gheſeyt , ende als dieffelijck

heeft myne oore ontfanghen die aderen

vanfijne heymelijcker in ſpraken. In

dengroutvel van der macht, Viſioen, als

den ſlaep de menſchen pleegh te bevan

ghen, Joo heeft my vreeſe omvanghen,

ende bevinghe, ende alle mijn gebeen

ten verſchrickten. Ende doen den Geeſt

in mijnder teghenwoordicheydt voor by

ginck, ſoo rechten hun op die hayren

mijns vleeſch, daer ſtont eenen , wiens

aenſichtick niet en kende, eeneghelijc

keniſſe voor myne ooghen, ende ickbeb

beghehoort eene# , ghelijck van

een ſacht windeken. In deſe woorden

wort alles begrepen, het welck wy

van het Twelfſte Gheſangh af tot

nu toe gheſeyt hebben, het welck,

alſoo beghint:

Keert uove ooghen afvan

my Beminden.
ty

Want in het ghene hier Eliphas

Thenianites ſeght, dat hem Een

verborghen voordt gheſeyt is geweeſt,

wort hier door beteeckent die ver

borgeſake, die aende ziele gegeven

is ,, wiens grootheyt ende üyrne

mentheytſy niet konnende verdra

ghen, ſeght :

Keert uwe ooghen afvan

my Beminden.

Ende als hyſeght, dat ſyne oore

ghelijck# ontfanghen heeft die

adert vanfijnder heymelijcker in ſpra

ken, hierdoor wordt verſtaen die

bloote, ende naeckte ſubſtantie, die

wy gheſeyt hebben, dat het verſtant

ontfanght. De Aderen beteeckenen

hier de inwendighe ſubſtantie,maer

dat heymelijck gheruyſch beteeckent

die mede-deelinghe, ende die aene

rakinge der deughden,waer door de

voor-ghemelde begrepe ſubſtantie

wort mede-ghedeeltaen't verſtant,

Hy noemt-ſe hier een heymelijckge

ruyſch, ofte in ſprake, om dieſwille

dat ſoodanige mede-deelinghe ſeer

ſoet, ende Iieffelijck is; ghelijck de

ziele duſdanighe mede-deelinghen

hier Minnelijcke winden oock is noe

mende, door-dien dat ſy haer op ee

neminnelijcke,ende liefelijcke ma

niere ghejont, ende mede-ghedeelt

worden, de welcke hyghelijck dief

felijck ſeght ontfanghen te hebben -

want ghelijckerwys het ghene dat

gheſtolen wort, vremt is, ende aen

andere toe-comt , alſoo was oock

die heymelijcke ſake (natuerlijcker

wyſe gheſproken) aenden menſch

vremt, noch ſy en behoorden hem

niet toe : want het ghene hy ont

fanght, dat en quam ſyne nature

geenſints toe, ende vervolghens en

was'et in ſyne macht niet het ſelven

tºontfanghen, ghelijck'etoockaen

den H. Paulusniet gheorloft en was

Zzzz van
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van die verhole dinghen, die hy ge

ſien, ende ghehoort hadde, te ſpre

ken, Ende hierom heeft den ##

pheet Iſaias tot twee reyſen toe ge

ſeyt : Mijn ſecreet is aen my, mijn

ſecreet is aen my. Voorders als hy

ſeght, dat hem inden grouwelvan des

nachts Viſioen, ende als den ſlaep den
menſch pleegh te bevanghen, eene vree

ſe, ende bevinghe bevanghen heeft,hier
door## hy te kennen die vreeſe,

ende bevinghe, de welcke deſe mee

de-deelinge der op-ghenomentheyt

de ziele
natuerlijckaen-jaeght, de

welcke,
ghelijckwyºgheſeyt heb

ben, de nature niet verdraghen en

kan inde mede-deelinghe van den

Gheeſt Godts. Want den Propheet

heeft hier te kennen, dat ghelijc.

erwys de menſchen , als wanneer

ſy eerſtinſlaepbeginnen te vallen,

# overvallen, ende
verſchrickt komen te worden, door

een ſeker Viſioen, het welckmen

eenenſwaren droom, oftede mare

noemt, 't
welckghewoonelijck ge

ſchiet tuſſchen ſlapen en waken, te

weten in't beginſel vanden ſlaep, al

ſoogheſchietºet oock met de ziele

ten tyde van deſe geeſtelijcke ſlapin

# want tuſſchen den ſlaep van

e natuerlijcke onwetentheyt, ende

wake vande bové-natuerlijcke ken

niſſe, het welckin't beginſel vande

Op ghenomen.theyt, ofte op-ghe
toghentheytghebeurt , ſooſjaeght

het geeſtelijck Viſioen, het weick

de ziele als dan wort mede-gedeelt,

eene vreeſeaen, endebevinghe.

Daer-en-boven ſoo voeght den

Profeet hierby , dat alle fijne ghe
beenten verſchrickt, ende verbaeſt zijn

gheweeſt het welckal'etſelven is,

alofthyſeyde, dat ſe beroert,ende

Pytharekoten verſchoven zijn ghe
-

weeſt, waer door hy ons te kennen

geeft de groote ontſtelteniſſe der

beenderen, de welcke op dien tydt

# wort : het welck ons den

ropheet Daniel ſeer wel te kennen

gheeft, als hy den Enghel ſiende,

tot hemſeyde : Heere, in ugheſicht

jn myne voeghſelen der leden ontbon

n. Énde als wanneer hy ſeght :

Alrden Gheeſt in myne teghenavoordie

het voor hyginck, te weten, doende
mijnen

Gheeſtbuytenſyne paelen,

ende natuerlijcke weghen gaen tot

de voorſeyde lichaemelijcke op-ge

togentheyt, Joorechten hun op dehay

renmijns vleeſch, hier door teken

engevende, hetghene wy geſeyt

hebben van het lichaem, het welck

hedurende dien uyt-ganck, blyft

# verſtyft, oft bevroſen,ende

et vleeſch ghelijck in een ghetroc

ken zijnde , blyft ghelijckſonder

Gheeſt. Ende daer naer voeght Job

daerby, Daerſtont eenen, wiens 4en

ſichtick niet en kende, eene ghelijcke

niſſe voor myne ooghen, Denghenen,
die daerſtondt , was Godt ſelver,

die ſich op de voorſeyde maniere

mede-deelde, wiens aenſicht hy

Penſints en ſeght te kennen, hier

oor te kennen gevende, dat het

Aenſicht, ende het Weſen Godts in

dierghelijcke
mede-deelinghen,en

de vertooninghen, hoe verheven ſy

oockſouden moghen weſen geen

ſints ghekent, endegheſien kan wor

den ; maer hyſeght datter eene ge

lijckeniſſe ofte voor-beeldt voor ſy

ne ooghen gheweeſt is, want Ige

lijck wy gheſeyt hebben Jºdie ver

ſtandeniſſe van't verborghen woort,

wasſeer hoogh-verheven, ghelijck

een beeldt, ende Aenſieht Godts,

nochtans hier door en moet niet

verſtaen worden, dat er is Godt

weſent

Dan,

1o. 14&
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weſentlijck ſien. Ende hier naer ſoo

beſluyt den Propheet ſijn verhael,

ſeghende : Ende ick hebbe ghehoort

ecne ſtemme gelijck van een ſacht win

deken : waer door beteeckent wort

die blaſinghe van minnelijcke winden;
want de ziele noemt hier alſoo haré

Beminden. Ende men moet ſich

oock niet laten voor-ſtaen, dat deſe

eſoeckinghen altydts gheſchieden

met duſdanighe vreeſen , ende na

tuerlijcke hinderniſſen : want ſulcx

en ghebeurt maer alleenlijckaen de

ghene, die den ſtaet der Verlichtin

ghe, ende volmaecktheyt eerſt be

ginnen in-te-treden, ghelijck Wy

heſeyt hebben , ende dat in deſe

# van mede-deelinghe : want

in andere perſoonen gheſchieden ſy

eerder met eene groote ſoeticheyt.

Nu ſullen wy de uyt-legginghe van

de twee voorgheſtelde Gheſanghen

gaen vervolghen.

Den Hillen, engeruien
macht.

In deſen geeſtelijcken ſlaep, waer

door de ziele ruſt inden ſchoot van

haren Beminden, beſit , ende ghe

niet ſy alle ſtilte, ende ruſte vanden

vreedtſamighen nacht, midtſgaders

ontfanght ſy in Godt eene ſekere af

grondighe, ende duyſtere verſtande

niſſe van hem. Ende hierom ſeght

ſy, dat haren Beminden voor haer

is# eenen ſtillen, ende ghe

ruſten nacht, den welcken is

Seer naer by den daghez

12- 7'def- - -

. Sy ſeght dat deſen ſtillen, ende

gheruſten nacht ghelijck is, niet aen

1 .

den duyſteren nacht, maer aen den

nacht, die ſeer naer by den daghe

raet is:want deſe ſtilte, ende ruſte in

Godt,en is niet g'heel doncker aende

ziele, ## is eenen duvſte

ren nacht 3 maer het is eene ſekere

ſtilte, ende ruſte vergheſelſchapt

met een Goddelijck licht, in eene

nieuwe verſtandeniſſe, ende kenniſ

ſe Godts, inde welcke den Gheeſt

ſeer ſoetelijck ruſtende, tot het God

delijck licht verheven, endeop-ge

toghen wort. Ende ſy verghelijëkt

dit Goddelijck licht ſéer wei by den

ſchoonen op gaenden dagheraet, dat is
te## den morghen-ſtont :

Want gelijckerwysden op-gaenden

dagheraet de duyſterniſſen vanden

nacht verdryft, ende het licht van

den dagh mede-brenght, alſoo oock

wort deſen ſtillen, ende gheruſten

Geeſt in Godt verheven uyt de duy

ſterniſſe vande natuerlijcke kenniſſe

tot het licht vanden morghenſtont

der boven-natuerlijcke kenniſſen

Godts, niet gheheel claer, maer

(gheltjckgheſeyt is ) donckerach

tich, ghelijck den nacht, die ſeer

naer by den op gaenden dagheraet

is : want ghelijckerwys den nacht,

die ontrent den dagheraet is , niet

gheheel nacht, noch gheheel dagh

en is, maer tuſſchen beyden is,alſoo

oock deſe eenicheyt, ende Godde

lijcke ruſte en is noch niet claerlijck

overtrocken met het Goddelijck

licht, noch en laet daer van oock

niet deel-achtich te weſen.

In deſe vreedtſamige ſtilte merckt

het verſtant dat'et nu met een ſekere

vremde nieuwicheyt verhevé wort

tot het Goddelijck licht, boven alle

natuerlijcke kenniſſe,#

den ghenen, die naer eenen langh

durighen ſlaep onwakende,fijne oo

Zzz 3 - ghen
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ghen open-doet aen het licht, het

welck hy niet en verwachte. Deſe

kenniſſe (naer mijn oordeel ) wilde

ons den H. Profeet David te kennen

geven, als hyſſeyde : Ickhebbeghe

waeckt, ende ben ghetvorden als eene

muſſche, alleen woonende in't dack,

Aloft hy ſeyde : Ick hebbe de oo

ghen van mijn verſtandt ghe.opent,

ende alle de natuerlijcke verſtande

niſſen hebbe ick voor-by ghegaen,

ende hebbe my, ſeer verre , ende

vremt van die , alleen bevonden

in't dack, dat is, boven alle aerdt

ſchedinghen : ende hyſeght hier,

dat hy ghelijck gheworden is aen
Ce77e# , alleen woonende, door

dien dat den Gheeſt in deſe ſoorte

van Beſchouwinghe de eyghendom

men bekomen heeft van alſulcken

muſſche, de welcke vyf-der-hande

zijn. De eerſte is, dat-ſeghemey

nelijckhaer op verhevelplaetſë ſtelt:

alſoo doet oock den Geeſt in dit ge

val, die ſich inde alder-verhevenite

Contemplate ofte Beſchouwinghe

ſtelt. De tweede is, dat-ſealtyt met

haren beck recht naerden wint ge

keert ſit;alſoo oock den Gheeſt hout

denbeck van ſyne affectie recht naer

Godt, van wienden windt der lief

de is blaſende. De derde is, dat-ſe

by-naer altydt alleen is, noch ſy en

# het gheſelſchap van ee

nighen anderen voghel, maer ſoo

haeſt als ſy bemerckt dat er eenen

anderen voghel ontrent haer fit, ſoo

vlieght ſy datelijck wegh ; alſoo is

oock den Geeſt in deſe Beſchouwin

ghe in d'eenicheyt gheſtelt, ont

bloot van alle dinghen, noch hy en

ghedooght in ſy ſelven niet anders,

als alleenlijckdeſe eenſaemheydt in

Godt, De vierde is, dat-ſeer ſoete

Eijck ſinght, het werk den Gheeft ſecruyt nemende wil iu,

in deſentydt tot Godt van gelijcken

oock doet : want de Hofſanghen,

die hy Godt op-draeght , zijn lof

ſanghen van eene alderſoetſte liefde,

die oockſeer ſoetaenden Gheeſtſel

ver zijn, ende ſeer koſtelijck voor

Godt. De vyfde,ende leſte eyghen

dom van eene muſſche is , dat-ſe

geen beſonder coleur en heeft,alſco

is't oock met den volmaeckté Geeſt,

den welcken ghedurende deſe op

getoghentheyt niet alleenlijck geen

coleur en heeft van eenighe ſinne

lijcke affectie, ofte van eyghen lief

de; maer en heeft ſelveroock geene

beſondere bemerckinghe van eeni

ghe aertſche ſaken, ende ondertuſ

ſchen oock van geene hemelſche;jae

hy en ſalſelver de manieredaer van

niet konnen uyt-ſpreken, door-dien

dat hy eenen ſekeren af-grondt van

de kenniſle Godts als-dan is beſitten

de, ghelijck wy gheſeyt hebben.

Joet muſieckſonder ghe
rucht. -

Inde ſtilte ende ruſte van den voor

ſeyden nacht, ende oock in die ken

miſſe van het Goddelijck licht, ſoo

wort de ziele gewaer eene wonder

lijcke ſchickinghe, ende gheſtelte

niſſe vande Goddelijcke Wysheyt

de welckeuyt-ſchynt inde verſchev,

dentheyt van alle ſchepſelen, ende

van hare werckelijckheyt, alsWan

neer ſy bemerckt dat ſy al-te-ſa

men, ende elck in't beſonder met

eene ſekere over-een-kominge Iinet

Godt begifticht zijn , waet doo

elck een ophare maniere ſinghtse r

de ghelijck ſtemmelijck te#
geeft, wat dat Godt in haer is, en

der-voeghen dat'ethaer ſchyntE

dende Geº

ſangh
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ſangh te weſen, het welck alle ſoete

melodven van deſe werelt te boven

aet. Ende ſy heet dit Muſicck ſtil

wyghende, oft ſonder# , door

dien dat'et is eene ſekere ſtille, ende

gheruſte verſtandeniſſe, ſonder ee

nich gheklanck , ofte gherucht der

ſtemmen (ghelijck wy gheſeyt heb

ben) ende alſoo wort daer in, de ſoe

ticheyt des muſieckx, ende de ruſte

der ſtil ſwyghentheyt gheſmaeckt.

Ende hierom ſooſeght ſy dat haren

Beminden dit Soct muſieck ſonder

gherucht is , door-dien dat in hem

niet alleenelijck dit wel-luydende

geſangh van dit geeſtelijck muſieck,

ghekent, ende gheſmaeckt wort »

maer dat hy'et oockſelver is.

De eenicheyt vol ſoet gee

clangh.

. Het welck by naer al't ſelven is

met het ſoet, ende ſtyleſwyghende

muſieck : ende al-hoe-wel dat het

muſieck ſtil-ſwyghende is, voor ſoo

veel als de ſinnen , ende de natuer

lijcke crachten aen-gaet , ſoo is'et

* nochtans Ecne eenicheyt vol ſoet ghe

klangh voor de geeſtelijcke cracha
ten : want als deſe crachten eenich,

ende ledich zijn van alle natuerlijc

keformen, ende begrypinghen, ſoo

hebben ſy de bequaemheyt om dit

geeſtelijck gheklanck vande uyt-ne

mentheyt Godts in ſy ſelven, ende

in fijne ſchepſelen, op eene ſeer

klinckende maniere inden geeſt wel

te konnen ontfanghen, volgens het

ghene wy hier boven geſeyt hebben,

dat den H. Joannes in den geeſt ghe

ſien heeft in fijne veropenbaringhe,

te weten een ſtemme van vele herp

ſlaghers, ſpelende op hunne herpen,

het welck inden geeſt gheſchieden,

«.

niet op materiele herpen, op mu

ſieckale inſtrumenten, maer door

eene ſekere kenniſſe van lof-ſangen

der Heylighen, de welcke ieder een

in ſijnen graet der glorie on-ophou

delijck Godt is ſeggende, het welck

is ghelijck een ſeker wel luydende

muſieck-ſpel. Want ghelijck ieder

een ſijne gaven verſcheydentlijck is

beſittende, ſoo is't dat oock-ieder

een fijne lof-ſanghen verſcheydent

lijck# , ende met wel

luydende ſtemmen komen al te-ſa

men over een in een accordt der

liefde. Op de ſelve maniere ſiet de

ziele in deſe vreedtſamighe wys

heyt, ofte Beſchouwinghe, hoe dat

alle ſchepſelen, niet alleenlijck he

melſche, maer oock aertſche, vols

gens dat ieder-een van die,van Godt

# heeft, ghetuygheniſſe

geven door hare ſtemmen van't ghe

ne Godt in ſy ſelven is, ende ſy ſiet

oock dat ieder-een op hare maniere

Godt looft, ende verheft, dien in

haer ſelven hebbende volghens hare

bequaemheyt, ende alſoo is't dat ala

le deſe ſtemmen te ſamen een ſoet

muſiecael geluydt maken vande Al

mogentheyt, Grootheyt, Wysheyt,

ende Wetenſchap Godts; ende dit

is het ghene,het welck den H. Geeſt

in't boeck der Wysheyt heeft willen S

te kennen geven, ſegghende : Den

Geeſt des Heeren heeft den om-ganck

der aerden vervult, ende deſe werelt

Die alle dingen onthoudt, die hy heeft

gheſchapen, Heeft de wetentheyt der

ſtemmen. De welcke is De ecnicheyt

volſoet gheklangh, de welcke wy ſeg

ghen vande zieleghekent te zijn, te

weten, de ghetuygheniſſe, die ſy

al-te-nnael in haer ſelven van Godt

geven. Endeghemerckt dat de zie

le dit wel-luydende muſieck ont

fanght 3

ap. 1,
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fanght, nietſonder eenicheyt, ende

vervremtheyt van alle uytwendighe

dinghen, hieromſoo noemt ſy het

een ſtil-ſwyghende muſijcke te we

ſen, ende eene Eentcheyt volſoetghe

klangh, het welck ſy toe-eyghent

aen haren Beminden, ende daer-en

bovenſeght ſy, dat hy is

Het avontmael dat vere

maeckt , ende liefde

geeft.

Het Avondtmael vermaeckt, ver

ſaeyt, ende veroorſaeckt liefde aen

de minnende perſoonen ; ende om

dieſwille dat den Beminden deſe dry

dinghenaende ziele veroorſaeckt,

in deſeſoete mede-deelinghe , hier

om noemt ſy hem hier. Een avondt

mael dat vermaeckt, ende liefde geeft.

Men moet hier weten,dat dit woor>

deken Avondtmael , inde H. Schrif

ture beteeckent deGoddelijcke aen

ſchouwinghe : want ghelijck het

avondtmael het eynde is van alle dé

arbeyt, die men dengheheelé dagh

ghedaen heeft, en de oock het be

inſel vande ruſte des nachts, alſoo

oet oockdeſe vreedtſamighe, ende

ſtille kenniſfe (daerwy van geſpro

ken hebben) de zieleghevoelen,en

de ſmaken een ſekereynde van alle

quaden, ende eene beſittinghe van

alle goederen,waer door ſy haer ſel

ven meerder ontſteeckt inde liefde

Godts, als ſy wel te vooren dede:

ende hierom is Godt ſelver aen de

ziele een Avondtmael dat haer ver

maeckt, als hy het eynde is van alle

uaden derziele,ende haer met liefs

e ontſteeckt, voor ſoo veel hy haer

eene beſittinge is van alle goederen.

XVI. G HES A N G H.

Nueſtro lecho florido,

De cuevas de leones enlazado,

En purpura tennido,

De paz edificado,

Con mileſcudos de oro coronado,

Ons beddeken is bloemich,

Met hollen der leeuwen omſet ,

Met purper coleur gheverwt,

Met vrede op-ghebout,

Met duyſent gulde ſchilden becroont, .

Uytelegginghe.

### N de twee voorgaende

## Geſanghen# zie

# # le de gratien, ende uyt

#### nementheden van haren

Beminden gheſonghen,

ende vertelt 5 maer in dit Gheſangh

verheft ſy den verheven, ende#
luck-ſaligen ſtaet, ende de verſeker

heyt, ende geruſticheyt vanden ſel

ven, daer-en-boven oock de rijck

dommen, ende ſchatten der# 2

ende deughden, met de welcke ſy

haer begaeft, ende verciert ſiet in

het bruylofs beddeken der veree

ninghe van haren Beminden : want

#. ſeght, dat-ſe eens geworden zijn

e met haren Beminden, de#

ſ

den ſterckelijck, ende vaſtelijck b
ſit En
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ſit, de volmaeckte liefde, ende vol

komen vrede heeft , ende met de

Goddelijcke gaven verrijckt, ende

verciert is, voor ſoo veel als men

die in dit leven kan beſitten , ende

henieten : overſulckx ſeght ſy

an 5

Ons beddeken is bloe

mich.

Dit bloemich beddeken is den ſchoot,

ende de liefde vanden Beminden,

met den welcken de ziele, nu ſyne

Bruydt gheworden zijnde » veree

nicht is: ende dit beddeken is voor

* - de ziele bloemich, teroorſaken van

den bandt ende vereeninghe die er

tuſſchen hun is, door de welcke de

deughden,gratien » ende gaven van

haren Beminden aen haer mede ge

deelt worden , waer mede ſy ſoo

uytnementlijck ſchoon, ſoo rijck,

ende met welluſten vervult is, dat

haer dunckt, dat-ſe op een Bedde

ken light, met vele ſoete, ende wel

rieckende bloemekens verciert,

door welckers aen-rakingen ſy haer

verghenoeght , ende ſoeten geur

vermaeckt, ende hierom noemt-ſe

deſe vereeninghe der liefde een bloe

mich beddekë. Alſoo noemt de Bruyt

haren Bruydeghom in't boeck der

Sanghen , hem aen-ſprekende met

Cant. 1 deſe woorden: ons beddeken is bloe

15. mich : Hy noemt het , Ons , om

dieſwille dat de ſelve deughdé,ende

de ſelve liefde des Beminden hier

met de Bruydt al-ghemeyn zijn,van

ghelijcken oock de vreught , ende

vernoeginghe, volghens het ghene

Pr v ..8 den H. Gheeſt is ſegghende : Myne

31. welluſticheyt is te zijn met de kinderen

der menſchen. Sy noemt dit Beddeken
*

* -
-

ºv

oock Bloemich, door-dien dat de

deughden in deſen ſtaet volmaeckt

zijn inde ziele, ende gheſtelt in de

oefeninghe van alle kloeckmoedige

ende volmaeckte wercken, ende da

den, het welck tot noch toe niet en

konde geſchieden, voor,ende al-eer

dat# bloemich was gewor

den inde volmaeckte vereeninghe

met Godt. Ende hierom ſeght zy:

Met hollen der Leeuwen

om-ſet.

Om de groote ſterckte, ende

woeſte wreedtheyt vanden Leeuw,

verghelijckt de ziele hier de deugh

den, die ſy in deſenſtaet is beſitten

de, by de Leeuwe hollen, de welcke

grootelijckx verſekert , ende be

vrydt zijn van alle andere dieren :

want vreeſende de ſterckte, ende

ſtoutheyt vanden Leeuwe, die daer

in ſchuylt, ſoo en derven ſy niet al

leenlijck daer binnen gaen, maer ſy

en derven daer oock ontrent niet

blyven, alſoo is oock ieder deught,

de welcke de ziele#

beſit, ghelijck een Hol des Leeuwe,

alwaerden Bruydeghom , ſterck als

eenen Leeuw verblyft , vereenicht

zijnde met de ziele inde deught, en

de oock in alle d'andere in't beſon

der. De ziele, vereenicht zijnde

met haren Bruydeghom , is in de

ſelve deughden oock ſeer ſterck als

eenen Leeuw, om dieſwllle dat ſy

aldaer de eyghendommen van ha

ren Beminden aen-neemt , ende

ontfanght , in welckgheval de zie

le, in# Goddelijcke vereeninge,

die dit Bloemich beddeken is, ſoo be

vrydt, ende ſterck beveſticht is in

elčke deught in't beſonder, ende in
- Aaaa - - alle
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alle te ſamen, dat den duyvel deſe

zielentet alleenlijck en derft aen

taſten, ende beſtryden; maer hy en

derft ſelver voor haer oock niet

verſchynen, om de groote vreeſe,

die hy heeft, fiende dat-ſe door de

volmaeckte deughden in het Bedde

en haers Bruydeghoms, ſoo ver

kt, verſtout, ende kloeckmoe

dich is gheworden. Want als wan

neer hy haer vereenicht ſiet met

Godt inde overvormentheydt der

liefde, ſoo vreeſt hy haer ſoo groo

telijckx, ghelijck Godtſelwer,noch

en derft haer niet aenſchouwen ,

door dien datden duyvelboven ma

ten ſchroomt van eene volmaeckte

ziele. Dit Beddeken der liefde is met

deughden door-wrocht ende door

vlochten: wantfy zijn in deſenſtaet

foodanichlijck onder malcanderen

hebonden, ende d'eene met d'an

ere ſoo verſterckt, gheketent,ende

vereenicht in eene volkome vol

maecktheyt der ziele, dat niet al

leenlijck daer geenen toeganck en

is voorden duyvel, maer fy is daer

en-boven oock ſooſterckelijck Om

ſet, ende beſchermt, dat haer gee

ne ſake des werelts, 'tzy dat ſe groot

oftkleyn is, kan verſtooren, quel

len, oftberoeren. Want gemerckt

fy nu vry, ende ontſlaghen is van

alle quellinghen, ende moeyelijck

heden van hare natuerlijcke paſſien,

ende daer-en-boven oock vremt,en

de ontbloot is van het tempeeſt, en

de vande ongheſtadicheyt der tyde

lijckedinghen, ſoogheniet ſy de

mede-deelinghen Godts gheruſte

lijck, ende oock ſonder de minſte

beroerte. Dit was, het ghene de

Cant.8. Bruydt met alle viericheyt wenſch

te te ghenieten als ſy ſeyde : Wie

ſalu my geven, mijnen Broeder , ſky

w

e
-

ghende de borſten mijns moeders, op dag

teku buyten alleen vinde,ende u magh

kuſſen, ende dat my nu niemandt en

verſmaede, Deſen kus is de vereenin

ghe, daer wy nu van handelen,door

de welcke de ziele op eene ſekere

maniere haer ghelijck maeckt met

Godt door de liefde, ende hierom

wenſcht ſy dat den Beminden aen

haerghegeven worde als Broeder,

het welck eene ſekere gelijckicheyt

beteeckent, ende by-brenght:daera

en boven oock dat hy haer moeders

borſtenſuyghe, het welck niet anders

en is, dan dat hy alle de onvol

maecktheden, ende begeerlijckhea

den haerder nature, die ſy van hare

moeder Eva ghe erft heeft, ſoude

willen te niet doen; voorders, dat

ſy hem buyten alleen magh vinden,dat

is te ſegghen, dat ſy haer met hem

alleen magh vereenighen buyten al

le dinghen, zijnde van die ontbloot

naerden willesendeghenegentheyt:
want alſoo en ſal haer niemant meer

verachten, te weten, noch de we

relt, noch het vleeſch , noch den

duyvel en ſal haer voorders meer

derven beſtryden. Want geſnerckt

dat-ſe van alle die vyanden##
ende gheſuyvert, ende met Godt

vereenicht is, ſop is't dat geene

van die haer konnen beletten , ende

verſtooren. Hieruyt ſoo volght,dat

de ziele, in deſenſtaet geſtelt zijna

de, eene ghedurighe, endeghewoo

nelijcke ſoeticheyt, ende ruſte is

ghenietende, de welcke ſy by-naer

noeyt en verlieſt, noch haer en

ontbreeckt. Maer bovendien ghe

woonelijcken vrede, ende voldoe

ninghe, ſoo is't dat de bloemen der

deughden van deſen lof ghewoon "

zijn hun ſelven ſoodanichlijckt'ope

meninde ziele, ende haeren ſoeten
GGuy
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, geuruyt-te-ſpreyen , dat het haer

unckt 4 ende het is voorwaer alſoo

oock ) dat ſe gheheel overgoten,

ende vervult is met alle Goddelijcke

welluſten. Ick hebbe gheſeyt , dat

de bloemen der deughden, die inde

ziele zijn , de ghewoonte hebben

van hun te openen : want al is't

ſchoon dat de ziele volmaecktelijck

met deughden vervult is , hier uyt

en volght nochtans niet, dat ſy die

altydts metterdaet gheniet , al is't

dat ſy den vrede , ende ruſte, die

deſe bloemen ghemeymelijck in haer

veroorſaken, is beproevende, ende

beſittende, ghelijckick geſeytheb

be : want wy konnen ſegghen, dat

de deughden , ghedurende dit le

ven, inde ziele beſloten zijn, ghe

lijck de bloemen derhoven in hare

botten, ende 't is eene wondere ſa

ke, die ondertuſſchen al-te-ſamen

open te ſien door de cracht, ende

werckelijckheyt vanden H.Gheeſt,

evende alſoo van hun eenen won

erlijcken, ende wel-rieckenden

## op veelderhande , ende ver

cheyde manieren. Want het ghe

beurt oock ondertuſſchen, dat de

ziele in haer ſal komen te ſien de

bloemen der gheberghten, de welcke

wy gheſeyt hebben de overvloedic

heyt, grootheyt, ende de ſchoon

heyt Godts te weſen , ende de lelien

der lommerachtige dellinghen daer

tuſſchen ghevlochten, de welcke

zijn, de ruſte, de verkoelinghe, ende

de bevrydinghe, ende daer tuſſchen

gevoeght ſoet-rieckende rooſen van

vremde eylanden, de welcke wy ge

ſeyt hebben, vremde, en de onghea

woonelijcke kenniſſé Godts te zijn;

fyſietoock, dat-ſeomringelt is met

den geur vande lelien der rivieren

van een ſoetghedruys, de welcke wy

- -

heſeydt, hebben, de grootheydt

zodts, die de gheheele zielever

vult » te beteeckenen; voorders ſiet

ſy oock de Jeſemynen, die daer

tuſſchen eenen, ſoeten geur geven

van eene blaſinghe der minnelijcke win

den, de## wygheſeyt hebben

de zieleoock te ghenieten in deſen

ſtaet ; Daer-en-boven fietſy daer

oock alle andere deughden, ende

# der vredelijcke kenniſſe, des

il-ſwyghende Misſieck, der eenic

heyt volſoetgheklangh, des avontmael
dat# iefde geeft.Voor

ders gheniet, endeghevoelt de zie

le die ondertuſſchenal-te-ſamen,en

de dat in ſulcker voeghen , dat ſy

waerachtelijck magh ſegghen: "

Ons beddeken is bloee

mich ,

Met hollen der Leevyven

om-ſet. -

Gheluckich is deziele, die in dit

ſterfelijck leven weerdich ghevon

den wort, van dienſoeten geur der

Goddelijcke bloemen ondertuſſchen

te moghen ghenieten! Voorders

ſeght ſy, dat dit beddeken is

Met purper coleur ghca
“Z'67'2yt. N

Door hetpurper wort inde Hey

lighe Schrifture de liefde beteec

kent, met het welck de koninghen

hun vercieren, ende bedecken. De

ziele ſeght dan , dat dit ghebloemt

beddeken met purper coleurighevertje

is, om dieſwille dat alle ſyne deugh

Aaaa 2 dens
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- Elcke de

er

den', rijckdommen , ende goede"

ren bloeyen, ende ſteunen op de
liefde vanden hemelſchen Coninck,

die de ziele comt te ghenieten,ſon

derde welcke ſy de vreught van dit

beddeken , ende ſyne wel-rieckende

bloemen, niet en ſoude moghen ge

nieten. Ende alſoo is't,dat alle deſe

deughden inde ziele, zijn ghelijck

gheverwt inde liefde Godts, gelijck

in een ſubject, oft onderworpel,al

waer ſy haer wel bewaeren, zijnde

aldaer ghelijck met liefde door

dronken; door-dien ſy, ſoo wel al

te ſamen, als elck een in't beſonder,

de ziele ſonder op houden met de

Hiefde Godts ontſteken , ende haer

in alle dinghen, ende wercken tot

meerdere liefde door de liefde ver

wekken, het welck is oprechtelijck

met purper gheverwt te zijn. Sy ſeght

oock dat dit beddeken is

Met vrede op gebouwt.

ht is van haer ſelven

vreedtſamich, ſachtmoedich , en

de ſterck, ende vervolghens veroor

ſaken ſy indeziele, dië-ſe beſit, deſe

dry-der-hande uyt werckingen, te

weten , vrede, ſachtmoedicheyt,

ende ſterckte. Ende ghemerckt dat

dit beddeken bloemich is, ende beſtaet

uyt bloemen der deughden, ghelijck

wy gheſeyt hebben, de welcke al-te

mael deſe dry eyghendommen heb

ben , hier uyt ſoo volght dat 'et met

Vrede op ghebout is, ende vervolgens

is de ziele oock vreedtſaemich,

fachtmoedich , ende ſterck, die

dry eyghendommen zijn, teghen de

welcke geenen ſtrijdt en vermagh,

noch die overwinnen,'tzy van we

# den duyvel, 'tzy van weghen

et vleeſch , oft van weghen de we

relt : ende deſe deughden maken

de ziele ſoogheruſt, ende vreedtſa

mich, dat'et haer duuckt, dat-ſe ge

heel van vrede ghebout is, Sy ſeght

daer-en boven oock, dat dit bedde

ken is -

AMet duyſent gulde ſchil

den becroont.

Sy noemt hier de deughden, ende

gaven der ziele Schilden, met de

welcke ſy ſeght het beddeken der

welluſté vande ziele becrocnt te zijn:

want de deughden, ende gaven, en

dienen niet alleenelijck tot eene

kroone, ende vergeldinghe aenden

ghenen, die-ſe bekomé heeft; naer

iy beſchermen, ende bevryden hem

oock, ghelijck een en ſchilt, teghen

de ſonden , ende quaede ghenegent

heden, de welcke hy door haerder

byſtant, ende hulpe overwonnen

heeft; ende hierom is het bloemich

beddeken met de deughden becroont

tot eene vergeldinge, ende ghelijck

met eene behoudeniſſe van eenen

ſchilt beſchermt. Ende ſy ſeght dat

deſe ſchilden van gout zijn, om al

ſoo hier door te kennen te geven de

groote weerdicheyt, ende uytne

mentheyt der deughden, de welcke

dienen tot eene Croone, ende ver

geldinge, het welcke de Bruydtmet

andere worden te kennen geeft in't

boeck der Sanghen, ſeggende : Siet

rontſom Salomons beddekengaenſeſtich

ſtercke mannen vande alder ſterckſte

van Iſrael, een ieghelijckx Jiveert is

op ſyne dye om de macht-vreeſen.

Cant. â

7. -

XVII.
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Azaga de tu huela

LasJovenes diſcurren al camino,

AI toque de centella

Al adobado vino

Emiſſiones de balſamo divino,

Naer uwe voet ſtappen

Loopen de dochteren tot den wegh

Door d'aen-rakinghe des genſters

Door den geur vanden ſoet gemaeckten

wijn,

De#" vanden Goddelijcz

ken balſen. -

Uyt-legginghe.

##### E geeſtelijcke Bruydt

## # looft, ende pryſt haren
D # Beminden in dit Ghe

###$%# ſangh over dry-der han

###### de# , ende grati

en, die de Godtvruchtighe zielen

van hem ontfanghen, door de welc

ke ſy meer ghemoedt, ende tot de

liefde Godtsop-gheheven wort; en

de ghemerckt ſy de ſelve in deſen

ſtaet, is beproevende , hierom .

maeckt ſy hier daer van eenich ver

maen. Sy ſeght dat de eerſte Jonſte

is de ſoeticheyt, met de welcke hy

de zielen voor-comt, die ſoo crach

tich is dat hy-ſe ſeer haeſtelijck doet

aen tot den wegh der volmaeckt

eyt. De tweede is eene ſekere be

ſoeckinghe der liefde,door de welc

ke hy die ſeer ſnellijck met liefde

ontſteeckt. Ende de derde is eene

overvloedicheyt der liefde, de welc

ke hy haer is in-ſtortende, door de

welcke hy haer in ſulcker voeghen

verſaet, ende droncken maeckt,dat

hy haren# door deſe geeſtelijc

ke dronckenſchap niet minder en

verheft, als door de beſoeckinghe

der liefde om de lof-ſanghen Godts

met ſoete, ende teere affectien der

liefde te ſinghen , ende Godt toe

te-ſenden : overſulckx ſeght zy :

Naer uwe voetſtappen.

Den voet-ſtap is een teecken, het

welck in d'aerde ghedruckt wordt

vanden ghenen die ſynen voet daer

in ſtelt, welcken voet-ſtap men in

volght, ende ſoeckt denghenen,die

hem achter-ghelaten heeft. De ſoe

ticheyt ende kenniſſe Godts, die hy

de ziele geeft , de welcke hem

ſoeckt, is den voet-ſtap, ende het

teecken, waer door Godt ghekent,

ende gheſocht wort : ende hierom

ſeght hier de Bruydt aen het Woorde

Godts,haren Bruydeghom :

Naer uwe voetſtappen.

Dat is te ſegghen , naer de Voet

ſtappen van uwe ſoeticheyt,de welc

keghy de zielen in-druckt, ende in

ſtort, ende naerden geur, den welc

ken ghy uyt-ſtort,

Loopen de dochteren tot

den wegh.
ſAaaa 3 Dat

1
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Dat is te ſegghen: de Godtvruch

tighe zielen, lopen door de ſterck

te, ende jeught van hare Jonckheyt,

die ſy door de ſoeticheyt uwer voet

ſtappen bekomen hebben, herwaerts

en derwaerts;dat is,ſy loopen op ver

ſcheyde manieren, elcke in't beſon

der volghensden Gheeſt, ende den

ſtaet inden welcken Godthaer ghe

ſtelt heeft: ſy loopen# ick)door

verſcheyde oefeninghen, ende geea"

ſtelijcke wercken tot den wegh van't

eeuwich leven, die#
volmaecktheyt is, door welckéwegh

wandelende, ontmoeten ſy den Be

minden inde vereeninge der liefde :

naer dat-ſe inden Gheeſt gheheel

ontbloot zijn, ende oock van alle

andere ſaken, Deſe ſoeticheyt,ende

voet-ſtap, die Godt inde zieleghe

druckelaet, verlicht haer groote

lijckx, ende maeckt haer veerdich

om naer hem te loopen, door-dien

dat de zieleals-dan ſeer weynich,oft

niet met allen van haren t'weghen

en doet om deſen wegh te door

wandelen, in teghendeel ſy wordt

, beweeght , ende ghetrocken door

deſen voet-ſtap Godts, niet alleen

lijck om uyt-te-gaensmaeroockom

op veelderhande manieren deſen

wegh te door-loopen, ghelijck wy

gheſeyt hebben. Hierom ſoo is't

dat de Bruydt in't boeck der Sana

ghen deſe treckinghe van haren

Cant. 1 Goddelijcken Bruydegom vraegh

de,# : Treckt my maer u,

tvy ſullen loopen inden reuck van uwe

ſalven. Ende naer dat ſy deſen God

delijcken geur in hare ziele gewaer

gheworden heeft 'tzy door ſyne in

ofte uyt-ſtortinghe, ſooheeft ſy ge

ſeyt : Daerom hebben de jonghe Docha

seren u bemint, al oft ſy wilde ſeg

ghen : hierom hebben ſy u bemint,

, **- - is er A.

ende vraghë van u met eene beancx

te begeerte, dat ghy haer naer u

ſoudt trecken, op dat-fe uwe Voets

ſtappen ſoude moghen naer-volgen.

Deſghelijckx ſeght den Koninck

lijcken' Propheet : Den wegh van

nivegheboden heb ickgheloopen, als

ghy mijn herte verbreydt hebt. -

Door d'aenrakinghe des

genſters,

Door den geur vanden

zº ſoetagemaeckten wijn,

De uyt ſchietinghen van

den Goddelijcken bale

ſem.

Inde twee eerſte Verskens van dit

Gheſangh hebben wy gheſeyt, dat

de Godtvruchtighe zielen loopen

naer den Voet ſtap tot den wegh

door uytwendighe oefeninghen,en

de wercken; maer in deſe teghen

woordighe dry Verskens geeft de

ziele ons te kennen de inwendighe

oefeninghe, die deſe zielen doen

met den wille , daer toe beweeght,

ende verweckt zijnde door dry an

dere inwendighegratien, ende be

ſoeckinghen , die den Beminden

haer is gunnende, de welcke ſy|hier

eene Aenrakinghe des genſters, ende

eenen Soet-ghemaeckten wijn met ſpe

ceryen noemt te weſen 5 ende de in

wendighe oefeninghe des wille, de

welcke uyt deſe twee gaven , ende

beſoeckinghen voortsecomt, noemt

ſy Uyt-ſchietinghen vanden Goddelijc

ken balſem te weſen. Aengaende het

eerſten, ſoo moet men weten, dat

- deſe

-
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Cant. 5

deſe Aenrakinghe des genſters , daer

ſy hier van ſpreeckt, eeneſeer teere

ende delicate Aenrakinghe is,die den

Beuninden ondertuſſchenaendezie

le doet, ende dat gheſchiet, als ſy

daerop in'tminſte niet en peyſt; in

dervoeghen, dat hy haer herte met

het vier der liefde ſoodanichlijck

ontſteeckt, dat'etſchynt, datter een

geaſter uyt het vier ontſpronghen is

op haer herte, die het gheheelont

ſteeckt ende verbrandt, ende als

dan ſoois't dat den wille (ghelijck

den ghené die onverſiensontweckt)

met eene groote vlyticheyt ontſte

ken wort om Godt te beminnen, te

verwenſchen, teloven, te bedanc

ken, eerbiedinghe te bewyſen,groo

telijckx teachten , ende te bidden

met eene ſoeticheyt der liefde,

welcke dinghen ſy Uyt ſchietinghen

des Goddelijcken balſem noemt te we

ſen, ende comt ſeer wel over-een

met de Aenrakinghe des genſters, die

uyt de liefde Godts voorts-gekomen

is, de welcke de genſter ontſteken

heeft : ende dit is den Goddelijcken

balſem, den welcken de ziele ver

ſterckt , ende gheneeſt met ſijnen

geur, ende ſubſtantie.

Vandeſe Goddelijcke aen rakin

geſpreeckt de Bruydt in't boeck der

Sanghen, op deſe maniere : Mijnen

Beminden heeft fijne handegheſteken

door het gat, en de mynen buyck heeft

gbebeeft van fijne aen-rakinghe. De

aen-rakinge des Beminden, is eene

aen-rakinghe der liefde, waer mede

wy ſegghen dat hy de ziele aen ge

raeckt heeft, ende door de handt

wort de gratie, ende jonſte beteec

kent, die hy haer in deſe aen-rakin

he doet; ende het gat, waer door

e handtgheſteken is geweeſt, is de

maniere, en de den trap der vol
-

Deſen Soet-gemaeckten wijn is noch

eene andere uytnemendere gave, de

welcke Godt aende zielen onder

tudchen geeft , die ſeer vervoordert

zijn, wier mede hy-ſe droncken

maeckt,ende verſaetinden H. Geeſt,

door eenen ſekeren ſoet-fmakenden,

ende crachtighen wyn der liefde,

ende hierom noemt ſy hem eenen

Soet gemaeckten wijn: want ghelijc

kerwyseenenſoet-gemaeckten wyn

met vele,ende verſcheyde ſoet-riec

kende, ende crachtige###
gheſoden, ende wel ghekockt is 5

alſoo oock deſe liefde, de welcke

Godtaende volmaeckte zielé geeft,

is alreedtsdoor-kockt, ende inhaer

lieden zielen geſtelt, endeghemen

gelt met de deughden, die ſy beko

men hebben 2 welckeliefdes":
geit

-

maecktheyt, die de ziele heeft :

want naer de maete van deſegheſtel

teniſſe, ſoo is de aen-rakinghe ghea

meynelijck meerder ofte minder,

ende op deſe, oft op eene andere

maniere vande geeſtelijckegheſtel

teniſſe der ziele. Harenbuyck, den

welcken ſy ſeght gebeeft te hebben,

is den wille, waer in de voorſeyde

aen-rakinghe gheſchiedt,#
bevinghe beteeckent in haer eene

verweckinghe desighenegentheyts,

ende affectie, om Godt te wenſchen,

te beminnen, te loven, ende alle

d'andere, de welcke wy hier voren

verhaelt hebben, de welcke zijn de

Uyt vloeyinghen des Balſems, die uyt

deſe aen rakinghe voorts komen. »

volghens het ghene wygheſeyt heb
ben.

Door den geur vanden

ſoetagemaeckten wijn.
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gelt met deſe koſtelijcke ſpecerijen

- der deughden, geeft aende ziele

ſulcke cracht, ende overvloedicheyt

van deſe ſoete dronckenſchap , ſoo

dickwils als Godt haer beſoeckt,dat

hy haer met een ſeer groote cracht,

ende ghewelt die toe-ſendinghen,

ende uyt-ſtortinghen van Godt te lo

ven, te beminnen, ende eerbiedin

ghen te bewyſen doet toe-ſchicken

aen hare Goddelijcke Majeſteyt, en

de dat met eene ſeer vierighe, ende

wonderlijcke begeerte om al te

doen , ende te lyden voor hem.

Maer men moet weten, dat deſe

gratie van de ſoete dronckenſchap,

ſoo haeſt niet voor-by en gaet, ghe

lijck het Genſterken,door-dien ſy van

meerdere langh-duricheyt , ende

gheſtadicheyt is, ende meerder inde

ziele is ruſtende, ende het Genſter

ken niet meerder en doet als raken,

ende voor-bygaen, al-hoe-wel hare

uyt-werckinghe eenighen tyt duert,

ende by blyft, ende dat ſomtyts

noch langhe ghenoech, Maer deſen

Soct-ghemaeckten wijn met fijne uyt

werckinghe duert ghemeynelijck

langhen tyt, den welcken is, gelijck

ickgheſeyt hebbe, eene ſoete liefde

inde ziele, durende ſomwylen ee

nen, ofte twee daghen, ſomwylen

oock noch langher, al hoe-wel dat

het niet altyts en is indé ſelven graet,

ofte maete van Crachte : want ſy

comt te verflouwen, ende wederom

te groeyen,ſonder eenich toe-doen,

ofte mede werckinghe der ziele :

want het ghebeurt ondertuſſchen,

dat de ziele, ſonder iet te doen van

haren t'weghen,in het alder-innicha

ſte van haer weſen comt te ghevoe

len, dat haren Gheeſt ſeer ſoetelijck

door-droncken, ende onſteken wort

door deſen Goddelijcken wijn, vol

ghens 't ghene den Propheet David

ons is leerende, als hyſeght : Mijn

herte is verwermt gheworden binnen

my , ende in myne aendachticheyt ſal

het vier ontſteken worden. Deſe uyt

ſtortinghen van deſe dronckenſchap

der liefde blyven ondertuſſchen ſoo

langh duren, als deſe dronckenſchap

duert : want al is't dat deſe dronc

# de ziele ondertuſſchen

Sonnt te bevanghen , ſoogheſchiet

het ſomtijdts (onder de voorſeyde

uyt-ſtortinghen , de welcke als ſy

daer zijn, ſoozijn ſe daer met meer

dere, oft mindere cracht, volghens

dat de verſaeytheyt, ofte droncken

ſchap der liefde daer met meerdere

ofte mindere cracht is , maer ſoo

veel belanght de uyt-ſtortinghen,

ofte de uyt-werckinghen van het

Genſterken, ſy dueren ghemeyne

lijck langher, als het Genſterken ſel

Ver, jae ſy laet-ſe inde ziele, ende

ſy zijn meerder ontſteken, als d'uyt

werckinghen der dronckenſchap :

want het gheſchiet ondertuſſchen

dat dit Goddelijck Genſterken de zie

legheheelontſteken laet, ende door

de liefde verſlonden,

Endeghemerckt wy eenich ver

maen ghemaeckt hebben vanden

ghekockten, cftegheteerden wijn,

1oo en ſal'et niet buyten reden we

ſen, dat wy hier in't cort het ver

ſchil voor ſtellen datter is tuſlchen

Cenen ouden , ende# wijn,

ende tuſſchen den nieuwen moſt,

welck verſchil het ſelven is, datter

ghevonden wordt tuſſchen oude,en

de nieuwe Minnaeren, ende dit ſal

een weynich dienen tot eene leerin

ghe voor geeſtelijcke perſoonen.

Den moſt , ofte nieuwen wijn en

heeft de moer noch niet verteert,

ende en is oock niet gheſeten,over

- ſulckx

:
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ſulckx ſoois't dat hy van buyten ge

durich is ſiedende , ende men kan

ſyne goetheyt, ende weerde niet

weten , voor , ende al eer hy fijn

moer ghenoeghſamelijck verteert,

ende haer gewelt geſtut heeft, want

ſoo langh als hy ſoo dryft, ſoo is hy

in groot perijckel van bedorven te

worden; bovendien heeft hy eenen

groven, ende ſcherpen ſmaeck,ende

den ghenen, die daer van veel comt

te drincken, hindert ſyne gheſont

heyt grootelijckx, wiens cracht by

naer geheel in de moer beſtaet;maer

eenen ouden, ende ſuyveren wijn,

dien heeft fyne moer, ofte ghiſte

heheel verteert, ende geſtilt, ende

# en heeft hy die uytwendige

over-ſiedinghen niet , ghelijck den

nieuwen wijn, ende alſoo kan men

ſyne goetheydt lichtelijck kennen,

ende men is verſekert, dat hy van

alle verderfeniſſe geſuyvertis,door

dien dat nu die over-ſtedinghen, en

de de cracht vande moer op-houdé,

die hem konden verderven; over

ſulckx dan het ghebeurt ſeer ſelden

dat eenen wel-gheſuyverden wijn

comt te bederven : hy heeft eenen

ſeer ſoeten , ende aenghenamen

ſmaeck, ende hy heeft alle fijne

cracht in ſyne ſubſtantie, ende niet

inden ſmaeck , ende hierom ver

oorſaeckt hy eene goede, ende wel

varende gheſtelteniſſe; ende geeft

ſterckte aenden ghenen, die hem

comt te drincken.

De nieuweMinnaers worden ver

gheleken by den moſt, oft nieuwen

wijn, te weten die, de welcke Godt

beginnen te dienen, door-dien dat

ſy de driften vanden wijn der liefde

# noch van buyten in de

innen gheſtelt hebben, want ſy en

hebben de ghiſte , ende het ſlijck

vande ſwacke, ende onvolmaeckte

ſinnen in hun ſelven noch niet ghe

teert, ende hebben de cracht van

hunne liefde noch gheſtelt in den

ſinneliicken ſmaeck : want den ſin

nelijcké ſmaeck geeft gemeynelijck

aenfoodanighe perſoonen de crach

ten om te wercken, ende worden

daer door beweeght; ende hierom

en moet men ſich niet lichtelijck be

trouwen op dierghelijcke liefde, tot

dat die heftighe,ende grove ſmaken

der ſinnen verteert zijn, ende op

houden : want ghelijck die heftie

heden, ende driften der ſinnen hun

konnen,neyghen tot eene goede,

ende volmaeckte liefde, ende eenen

oprechten middel konnen weſen

om die te bekomen is't dat de moer

van haerlieden onvolmaecktheydt

verteert wort; alſoogheſchiedt het

oock ſeer lichtelijck, dat in deſe be

# ende nieuwicheyt der ſma

en, den wijn der liefde kan komé

tºontbreken, ende ſich te verlieſen,

als dien nieuwen drift, ende ſmaeck

comt t'ontbreken. Voorders ſoo

komen deſe nieuwe minnaers altyts

ſinnelijcke ancxſten, ende pynlijck

hedé der liefde te gevoelen,voor de

welcke men den dranck moet mati

ghen: want is't dat-ſe veel werc

ken volghens de cracht vandé wijn,

ſooſal hare nature verdorven wor

den: want deſe ancxten, ende pijna

lijckheden der liefde, zijn den

ſmaeck vanden nieuwen wijn, den

welcken wy gheſeyt hebben ſtraf,

ende grof te zijn , ende noch niet

verſoet door eene volcome vertee

ringhe, het welck als-dan geſchiet,

als ſoodanige ancxten der liefde ko

men op-te houden, ghelijck wy nu

ſullen gaen ſegghen. Deſe ſelve ge

lijckeniffe leert onsoock den Wyſe

man ,
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Eccl.9. man , ſegghende :

I5.

ſ

'-

Nieuw en wijn is

eenen nieuwen vriendt, hy ſal out wor

den, ende ghy ſult dien met ſoeticheyde

drumcken.# zijn de oude min

naers, te weten, die nu geoefent,

ende beproeft zijn in den dienſt des

Bruydeghoms, ghelijcken den ou

den wijn, die ſijn moer geheel ver

teert heeft : want ſy en hebben die

ſinnelijcke driften, ende die hefti

ghe , ende vierighe op ſiedinghen

van buyten niet , maer ſy ſmaken de

ſoeticheyt des wijns inde ſubſtantie,

die nu gheheel van binnen inde zie

le door-kockt is, niet in dien ſinne

lijcken ſmaeck, ghelijck de nieuwe

minnaers , maer inde vaſticheyt,en

de ſmaeck des geeſts, ende in de

waerheyt des werckx , noch ſy en

letten op ſoodanige ſinnelijcke ſma

kelijckheden , ende driften niet ,

noch ſy en begeeren die te proeven >

want den ghenen, die ſyne ſmake

, lijckheyt eens in den ſin gheſtelt

heeft, die ſal ghemeynelijc veele

pijnlijckheden, ende bitterheden in

oude minnaers

den ſelven ſin ghenoodtſaeckt zijn

te lyden ; ende# dat de

e ſoeticheydt des

geefts niet gheveſticht, endegewor

telt en hebben inden ſin, ſoo is't dat

ſy die ancxten, ende pynlijckheden

der liefde indé ſin niet meer en heb

ben, noch oock in hunne zielen ;

overſulckx ſoud'et wonder zijn ,

waer't dat die oude Minnaers aen

Godt leverans in onghetrouw ſoudé

weſen, dooredien dat ſy nu in hun

ſelven overwonnen hebben, 'twelck

hun tot eenich mis daedt ſoude kon

nen brenghen, welck is den onder

ſten ſin: ſy hebben daer-en-boven

den wijn der liefde, niet alleenlijck

gheteett, ende gheſuyvert van ſyne

moer, ende ghiſte , maer boven

dien hebben ſy hem oock Soet ghe

maeckt met de voorſeyde ſpeceryen

der volmaeckte deughden, die hem

van alle verderfeniſſe bevrydé,waer

aenden nieuwen wijn onderworpen

is. Ende hierom ſeght den Wyſe

man : En verlaet den ouden vriendt Eccl. 3:

niet, want dan nieuwen en ſalaen hem 14. | |

niet ghelijck zijn. Door deſen nu be

profden , ende ſoet-ghemaeckten

wijn der liefde, veroorſaeckt den

Beminden inde ziele deſe Godde

lijcke dronckenſchap, daer wy van

gheſproken hebben , de welcke de

voorghemelde Uyt-ſtortinghen tot

Godt doetſenden. Denſin dan, van

de dry leſte Verskens van dit Ghe

ſangh, is deſen : Door d'aen rakinge

des Genſters, waer door ghy myne

ziele ontweckt, ende Door den geur

vanden ſoet-ghemaeckten wijn , waer

door ghy haer ſeer ſoetelijck, ende

minnelijck droncken maeckt, ſendt

ſy tot u de Uyt ſchietinghen van den

Goddelijcken balſem, te weten, de

beweginghen , ende wercken der

liefde de welcke ghy in haer veroor

ſaeckt.

#

XVIII.
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XVIII. GH E SAN GH

En la interior bodega

De mi amado bevi, y quando ſalia

Por tota aqueſta vega,

Ya coſa no ſabia, -

JYel ganado perdi, que antesſeguia,

Inden binnenſten wijn-kelder

Mijns Beminden,heb ickghedroncken,

Ende als ick daer uyt ghetreden quam

Ende ginckdoor gheheel deſe pleyne,

Soo en tviſte ick niet met allen meer,

En heb de cudde verloren, die ick te

voren volghde, -

Uytelegginghe.

######## E zieke verhaelt hier

# D # het opperſte, weldaet,
# het###

- Ont heeft , Inaer latende

###### tot in het alder

innichſte ſijnder liefde, het welck is

de vereeninge, ende overvorment

heyt der liefde in Godt : ſy verhaelt

hier oock twee effecten , ofte uyt

werckinghen, die ſy daer uyt ghe

trocken heeft , te weten, de ver

getentheyt, ofte vremtheyt van alle

wereltſche ſaken , ende de verſter

vinghe van alle hare begeerlijckhe

den, ende ſmakelijckheden,

Inden innichsten wijna

kelder.

Op dat wy iet van deſen Wijn

kelder ſouden moghen ſegghen,ende

verclaren het ghene de ziele hier

wilt te kennen geven, ſoo ſoud'et

noodtſakelijck weſen, dat den Hey

lighen Geeſt mijne handt nemende,

die ſoude beſtieren, om iet weer

dichs hier moghen voorts-te-bren

ghen. , Deſen Wijn kelder daer de

ziele hier van ſpreeckt, is den leſté,

ende denalder-innichſten graet der

liefde, den welcken ſy in dit leven

kan bekomen. Ende hierom noemt

ſy dien Den innichſten Wijn-kelder te

weſen; waer uyt men kan beſpeu

ren dat er noch andere Wijn-kelderr

zijn , die ſoo innich niet en zijn, de

welcke zijn de trappen der liefde,

door de welcke men op-klimt tot

deſen leſten toe : ende wy konnen

ſegghen dat deſe trappen, oft Wijn

kelderen der liefde, ſeven in ghetal

zijn, welcke trappen der liefde men

dan bekomen heeft, als men de ſeve

Gaven vanden H. Geeſt volcoment

lijck is beſittende, volghens de be

quaemheyt der ziele. Overſulcx dan

als de zieleden Gheeſt van de Vreeſe

des Heeren volmaecktelijck bek6

men heeft, ſoo beſit ſy den Gheeft

der Liefde oock volmaecktelijck ,

voor ſoo veel als deſe Vreeſe, die de

leſte is onder de ſeve Gaven, eene

Kinderlijcke vreeſe is : want eene op

rechte Kinderlijcke Vreeſe, comt

voorts uyt eene oprechte vaderlijc

ke liefde, ende hierom, als de H.

Schrifture jemandt inde liefde vol

maeckt wilt noemen, ſooſeght ſy ,

dat ſulcken perſoon is Godt vreeſen

Bbb b 2 de:
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Iſai.11

isa.

26

de. Hierom, als den Propheet Iſa

ias de volmaecktheyt van Chriſtus

onſen Heere voorſeyde, ſoo heeft

hygheſeyt : dat den Gheeſt vande

Vreeſe des Heeren hen vervullen

ſoude : ende den H. Lucas noemt

den H. Simeon eenen rechtveerdi

ghen, ende Godt-vreeſenden man

te weſen, ende ſoo voorts van vele

andere. • ' t . - - - - n

Men moet dan weten, datterve

le zielen zijn, die gheraken, ende

gaen inde eerſte Wijn-kelderr, elcke

een in't beſonder, volghens die vol

maecktheyt der liefde, de welcke

ſy hebben, maer daer wordender

ſeerweynigheghevonden, de weic

kegheraken tot deſen leſten, ende

innichſten Wijn kelder, door-dien

dat daer in nu alreedts de volmaeck

te vereeninghe der liefde vande zie

le met Godt gemaeckt is, het welck

men het geeſtelijck Houwelijck

noemt , waer van de ziele hier

ſpreeckt : ende het ghene Godt in

deſe vereeninge de ziele mede-deelt

is by-naer onuytſprekelijck, ende
nauwelijckx kan men daer van iet

ſegghé, gelijck men oock van Godt

niet en kan ſegghen , het welck met

hem eenighe ghelijckeniſſe heeft :

want Godt is den ghenen, die ſich

aende ziele mede-deelt met eene

wonderlijcke glorie van overvor

mentheyt van haer in hem, waer

door ſy maer eens en worden, ghe

lijckerwys eene glaſe venſter met de

ſtrale der Sonne, oft eenen kolemet

het vier, ofte wel ghelijck'et licht

der Sterren, met het licht der Son

ne, al-hoe-wel dat 'et op eene ſoo

volmaeckte maniere niet en ghe

ſchiet, ghelijck'et ſal weſen in het - - -

ſelven geeft ons de Bruydt oock tetoe komende leven. Ende alſoo, op

dat de ziele ſoude te verſtaen geven,

het ghene ſy in deſen Wijn kelder

der Vereeninghe , van Godt ontfan

ghen heeft, en ſeght niet anders,en

de naer mijn goet duncken en kon

de ſy niet eyghentlijcker, ende ghe

voeghelijcker ſegghen, om alſoo iet

weerdelijckx van hem te moghen

ſegghen, als deſe woorden:

AMijns Beminden, heb,

ickghedroncken.

Want ghelijckerwys den dranck

ſich verſpreyt door alle de litmaten,

ende aederen des lichaems ; alſoo

door-dringht ende door-gaet oock

deſe Goddelijcke mede deelinghe

het binnenſte der ziele , ofte om

beterte ſegghen,de ziele cvervormt

haer meerder in Godt, volghens

welcke overvormentheyt de ziele

Van Godt is drinckende, volghens

hare ſubſtantie, ende hare geeſtes

lijcke crachten: want volghens haer

Verſtandt drinckt ſy de Wysheydt,

ende Wetenſchap ; ende volghens

harenWille drinckt ſy eene ſeer ſoe

te liefde, ende volghens hare Me

morie drinckt ſy de vermakinghe,

ende welluſte inde ghedenckeniſſe,

ende ghevoelinghe der glorie, Ende -

voor ſoo veel aen-gaet het eerſte, te

weten, dat de ziele de vernoeginge

ſubſtancielijck ontfanght en drinckt,

dat belydt ſy in't boeck der Sanghé

op deſe maniere : Myne ziele is ge

ſmolten, ſoo haeſt als mijnen Bemin

den gheſproken heeft. Het ſpreken des 6.

Bruydeghoms beteeckent de mede

deelinghe, die hy van ſy ſelven aen

de ziele ghedaen heeft. Ende dat 'et

Verſtandt de Wysheyt drinckt, het

kennen in de Gheſatigheid, alwaer ſy,

Wv (l -
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wenſchende te bekomen deſen kus

der vereeninghe, het ſelven van ha

ren Beminden uytter herten is vra

8 ghende, als ſy ſeght : Daer ſult ghy

my leeren, ende# u eenen dranck

geven vanden ghemaeckten wijn : dat

is te ſegghen, Ghy ſult my de Wys

heyt en de Wetenſchap leeren inde

liefde, ende ick ſal u van ghelijcken

eenen dranck geven vanden ghe

maeckten Wijn, te weten, myne

liefde met de uwe ghemengelt, dat

is te ſegghé, myne liefde overvormt

in uwe liefdé, Voor ſoo veel het

derde belanght, te weten, dat den

Wille aldaer oock de liefde drinckt,

dat beleydt deBruyt oock in't voor

ghemelde Gheſangh , ſeggende : Hy

2 heeft my gheleyt inden Wijn-kelder, hy

heeft de liefde in my# : het

welck al 'tſelven is, al oft ſy ſeyde,

hy heeft my met den dranck der

liefde vermaeckt, my in ſyne liefde

ontfanghende ; ofte wel om claer

der, ende eyghentlijcker te ſpreken,

hy heeft in my ſyne liefde ghe

ſchickt, my voeghende, ende ſyne

liefde toe-eyghende, het welckan

'ders niet en is, dan dat de ziele de

ſelve liefde haers Bemindé is drinc

kende, den Beminden die ſelver

haer in-ſtortende.

Maer hier ſtaet te bemercken,no

pende het ghene ſommighe ſeggen,

te weten, dat den Wille niet en kan

beminnen, tenzy dat et Verſtandt

het ſelven te vooren begrepen heeft,

het welck verſtaen moet worden

van het ghene , het welck natuer

lijcker wyſe alſoo moet geſchieden:

want het is onmoghelijck, dat men

natuerlijcker-wyſe iet kan bemin

neR , tenzy dat men te voren ver

ſtaen, ende begrepen heeft,het ge

ne inen bemint. Macr daer uyt en

volght niet, dat Godt daerom bo

ven-natuerlijcker wyſe geene liefde

inde ziele en kan ſtorten, ende ver

meerderen, ſonder haer eenige be

ſcheedelijcke verſtandeniſſe, ende

kenniſie mede-te-deelen , ende in

te-ſtorten, ghelijck het blyckt uyt

de voor-ghemelde ghetuygheniſſen,

het welck vele geeſtelijcke perſoo

men ondervonddºn hebben, de welc

ke hun ſelven ſeer dickwils, door de

liefde Godts ontſteken, bevonden

hebben, ſonder dat ſy eene claerde

te ? ende meer beſondere kenniſſe

bekomen hadden, als ſy te vooren

hadden : want ſy konnen weynich

Verſtaen, en de grootelijck bémin

nen, ende integhendeel, ſy konnen

oock wel veel verſtaen, ende wey

nich beminnen : jae het ghebeurt

ghemeynelijck, dat die geeſtelijcke

Perſoonen, die geen groot verſtant

en hebben , nopende de Goddelijc

ke ſaken, hun ſelven meer vervoer

deren met den Wille, ende andere

verre te boven gaen , voor welcke

Perſoonen het inagheſtort Gheloove

ghenoeghſaem is voor de Weten

1chap des verſtandts, door welcken

middel Godthaer de liefde in-ſtort,

ende vermeerdert d'inwendighe

werckinghe der ſelve, het welck is

Godt meerder beminnen, al is't

ſchoon, dat de kenniſſe in haer niet

toe-en-neemt, ghelijck wy geſeydt

hebben : ende op deſe maniere kan

den Wille de liefde drincken,ſonder

dat'et verſtant eene nieuwe kenniſſe

comt te drincken ; al-hoe wel dat in

dit gheval, daerwy van ſpreken, in

het welck de ziele ſeght dat-ſe van

den wijn van haren Beminden ghe

droncken heeft, alle de crachten te

ſamen drinkken, door-d er, dat 'et

eene vereeri, gºis is inden binnenſtem

iſ b b b 3 Wijn
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Wijn kelder, de welcke een veree

ninghe is volghens de dry Ctachten

der ziele, ghelijck wy oock geſey:

hebben, Ten leſten, voor ſoo veel

als aen-gaet het vierde » te weten,

dat de ziele volghens hare memorie

aldaer drinckt van haren Beminden,

blyckt claerlijck, door-dien ſy ver

licht wort door't licht des Verſtants,

indachtich zijnde de goederen, de

welcke ſy inde vereeninghe haers

Beminden is beſittende, ende ghe

nietende. Deſé Goddelijcké dranck

maeckt de ziele ſoo Goddelijck, en

de verlicht haer ſoodanichlijck , en

de wort daer door ſoo wonderlijck

in Godt verſlonden, dat ſy ſeght :

Ende als ickdaer uyt ge
treden ,wam.

Dat is te ſegghen, ſoo haeſt als

deſe jonſte , ende gratie voor by

was, want al-hoe-wel de ziele altyt

is in deſen verheven ſtaet van dit

geeſtelijck Houwelijck, naer dat ſy

van Godt daer in gheſtelt is : noch

tans en is ſy daeromaltydt met Godt

inder daet niet vereenicht, volgens

de voorſeyde Crachten, al is't dat

ſy, volghens de ſubſtantie der ziele,

uyt eenè ſeer beſondere gratie, ende

uyt eene ſeer ſonderlinge privilegie,

ofte voordeel vereenicht is; noch

tans het ghebeurt oock ſeer dickwils

dat de Crachten in deſe ſubſtantiele,

ende vry-jonſtighe vereeninge oock

vereenicht worden, ende drincken

in deſen Wijn-kelder, het Verſtandt

verſtaende, den Wille beminnende,

ende ſoo voorts. Als de ziele nu dan

ſeght :

Ende als ick daer uyt

-
-

ghetreden quam.

Dat en wort niet verſtaen, al oft

ſy ginck uyt de voorghemelde we

ſentlijcke, ofte ſubſtantiele veree

ninghe, die de ziele is beſittende,

die den ſtaet is, daer wy van geſpro

ken hebben,maer dat wort verſtaen

van de dadelijcke vereeninghe der

Crachten, de welcke in dit leven

niet ghedurich en is , noch en kan

weſen. Als ick dan ghetreden quam

uyt deſe vereeninghe der Crachten:

Ende ginck door gheheel

deſe pleyne.

Dat is, door gheheel de wydde,

ende bredde des werelts:

Soo en viste ick niet met

allen meer.

Want dien dranck vande alder

hooghſte Wysheyt Godts,den welc

ken de ziele daer gedroncken heeft,

heeft de ziele alle ſaken van deſe

werelt doen vergeten,ende 'tdunckt

aen haer, dat al het ghene ſy te vo

ren wiſte , jae ſelver al het ghene de

gheheele wereldt weet , is't dat-ſe

met deſe wysheyt vergheleken wor

den, niet anders en zijn alseene pu

re, ende loutere
onwetentheyt:en

de deſe
vergoddelijckheyt, ende

verheffinghe des Gheeſt in Godt,

waer door ſy, ghelijck op-gheto

ghen, ende verſlonden blyft in de

liefde, gheheel overvormt in Godt,

en ghedooghen niet, dat ſy eenich

oogh-merck ſoude nemen op eeni

ghe ſake des werelts , overſulckx

magh
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magh ſy met recht ſegghen:

Soo en viste ick niet met

allen meer.

Door-dien de ziele hier, niet al

leenlijck van alle dinghen , maer

oock van haer eyghen ſelven vera

vrent , ende vernieticht blyft,ende

ghelijck inde liefde gheſmolten,het

welck beſtaet in het gaen buyten

haer ſelven inden Beminden. Deſe

onwetentheyt heeft de Bruydt te

kennen gegeven in't boeck der San

ghê,alwaer,naerdat ſy verhaelt had

de de vereeninghe, ende verſamin

ghe van haren perſoon met den Be

minden, ſoo heeft ſy dit woordeken

daer by ghevoeght Neſcivi, dat is te

ſegghen, Ick en hebt niet#
Soodanighe ziele en ſal haer niet

lichtelijck bemoeyen met dinghen

van een ander, door-dien ſy de din

ghen, die haer ſelver aen-gaen count

te vergeten: want dit is eyghen aen

den Gheeſt Godts, dat hy de ziele,

daer hy ſyne wooninghe in gheſtelt

heeft, datelijck neyght om niet te

weten, ende hy veroorſaeckt in haer

een ſekere onwetentheydt van alle

vremde dinghen , namentlijck die ,

de welcke niet dienſtich en zijn tot

haren geeſtelijcken voort gaack,en

de alſooblyft ſy in eene ſekere on

wetentheyt van alle dinghen. Het

welck men alſoo niet en moet ne

men, al oft de ziele hier de hebbe

lijckheden der Wetenſchappen, en

de der dinghen die ſy te vooren wel

wiſte, gheheel en ganſch verloren

hadde, al is't ſchoon dat fy in deſe

onwetentheyt comt te vol-herden;

maer wel, dat ſy de daet, ende de

ghedenckeniſſe van alle ſaken in de

ſe verſlondentheyt der liefde comt

te verlieſen, ende dat om twee re

den. De eerſte is : want gemerckt

ſy in dien dranck der liefde metter

dt verſlonden, ende daer mede

vervult is, ſoo en kan ſy aen geene

andere ſake aendachtich zijn. De

tweede is : want deſe overvorment

heyt in Godt maeckt haer in ſulcker

voeghen ghelijck-formich aen hare

eenvoudicheyt, ende ſuyverheydt,

dat ſy haer gheheel reyn, ſuyver,en

de van alle voorighe verbeeldinghé,

ende ghedaenten ontledicht laet;

ghelijckerwys de Sonne doet in ee

ne venſter, de welcke ſy, met haer

licht beſtralende, ſeer claer maeckt;

ſoo dat de vlecken, die te voren daer

in gheſien wierden, nu niet meer be

merckt en worden , maer ſoo wan

neer de Sonne die venſter niet meer

en comt te beſtralen,ſoo ſiet men da

telijck wederom de voorighe vlec

ken, ende veſelen. Maer inde ziele,

hemerckt dat d'uyt-werckinge van

ien act, ofte daedt der liefde in

haer noch blyft, ende duert, ſoo is 't

dat d'onwetentheyt oock eenighen

tydt in haer duert [ghelijck wy ghe

ſeyt hebben ] te weten, ſoo langh,

als de uytweickinghe duert , ende

de refte van haren act, ofte werck;

de welcke, ghemerckt ſy haer ont

ſteken, ende inde liefde verandert

heeft, ſoo heeft ſy haer ontledicht,

ende vernieticht in al het ghede, dat

geene liefde en is , ende heeft haer

ghelaten geene andere dinghen we

tende, als liefde, volghen 't ghene

wy hier vooren vanden H. Propheet

David gheſeyt hebben 3 ſegghende: Pſ: 72,

Mijn herte is ontſteken gheweeſt, ende # 72,

myne nieren zijn verandert , ende ick

ben tot niet ghebrocht gheweeſt , ende

ick en hebt niet gheweten. Want de
w veran

*
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veranderinghe der nieren, voorts

komende uyt de ontſtekentheyt des

herten, dat is eene veranderinghe

vande ziele in Godt op eene ſekere

nieuwe maniere, met alle hare ghe

negentheden, verworpen hebben

de alle de oude kleederen, waer me

de ſy te vooren bekleedt was , ende

hierom ſeght ſy, dat-ſe tot niet ghe

bracht is gheweeſt, ende dat ſy het

niet en heeft gheweten; de welcke

zijn die twee uyt-werckinghen, die

wy ſegghen veroorſaeckt te zijn van

den dranck van deſen Wijn-kelder

des Heeren : want haer voorich

weten en wort niet alleenlijck ver

nieticht, het ſelven niet met allen

achtende ten opſichte vande#l

ſte Wysheydt, maer oock gheheel

haer voorich leven, ende onvol

maecktheden worden vetnieticht,

ende den ouden menſch wordt ver

nieuwt , waer uyt de tweede uyt

werckinghe, die daer uyt ſpruyt »

voorts-komt, de welcke in't naer

volghende Versken begrepen wort.

Ende heb de Cudde vere

loren, die ickte voren

volghde.

Hier ſtaet te bemercken, dat ſoo

langh als de ziele tot deſenſtaet van

volmaecktheyt noch niet gekomen

en is , daer wy van ſpreken, hoe

-# dat ſy is , ſo9 blyven in

aer altydt noch eenighe kleyne ge

negentheden,ſmakelijckheden,aen

hechtinghen , ende noch andere,

't zy natuerlijcke , 't zy boven-na

tuerlijcke onvolmaecktheden, de

welcke ſy noch comt in-te-volghen,

ende tracht alſoo haer ſelven hier

mede te voeden, ende te vermaken,

Want nopende het Verſtandt, daer

in# haer ghemeynelijck aen

hanghen eenighe onvolmaeckthedé

van eene ghenegentheyt om iet te

weten. Aengaende den Wille, ſy

laet haer noch vervoeren, ende ver

leyden van ſekere eyghen luſtjens,

ende begeerlijckheden, nu in eeni

ghe tydelijcke ſaken , by exempel,

om eenighe cleyne dinghen te be

ſitten, ſich meer tot deſe, als wel

tot die begevende , ende aen-han

ghende : daer-en-boven oock van

ettelijcke verwaentheden , groot

achtinghen , ende eer-punctjens,

daer ſy op comt te letten, ende noch

van dierghelijcke vodderykens, die

naer de werelt noch al riecken; nu

in eenighe natuerlijcke ſaken, by

exempel, in ſpyſe, ende dranck,in

d'eene meer ſmaeck vindende , als

wel in d'andere, ende het beſte, oft

het leckerſte uyt-te-kippen, ende te

begeeren; ende ten leſten oock in

boven-natuerlijcke ſaken, gelijcker

wyszijn eenigheſoeticheden, ſma

kelijckheden, ende dierghelijcke

andere onbehoorlijckhedé van Godt

te vraghen, het welck te lanck ſou

de weſen om die al-te-mael te voor

ſchijn te brenghen , waer door de

geeſtelijcke perſoonen, die noch niet

volmaeckt en zijn,#
belet komen te worden. Aengaen

de de Memorie , ſoo zijn dierghe

lijcke perſoonenaen vele verander

lijckheden, ſorghvuldicheden,ende

aen onbehoorelijcke toe-lettinghen

onderworpen, die de ziele naer haer

trecken. Sy hebben daer-en boven

oock, nopende de vier paſſien der

ziele, vele noodelooſe hopinghen,

blyſchappen, droefheden, ende on

nutte vreeſinghen, die de ziele be

vanghen.
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vanghen. Ende van deſe voor-ghe

melde Kudde, hebben ſommighe

meerder, ſommighe minder, die

ſy noch voedende in-volghen, tot

dat ſe deſen innichſten Wijn-kelder

in-getreden zijndeom te drincken,

deſe Kuddegheheelen ganſch verlie

ſen, ende vergeten , blyvende inde

liefde gheheel overvormt, ghelijck

wy gheſeydt hebben; in welcken

Wijn-kelder deſe Kadden vande on

volmaecktheden der ziele haeſtelijc

ker verſlindt worden, als wel den

roeſt van het merael verteert wordt

van het vier : ende alſoo ghevoelt

de ziele haer nu vry, ende ont

ſlaghen van alle die beuſelen, ende

kinderachticheden der ſmakelijck

heden, ende onbehoorlijckheden,

die ſy in-volghde, ſoo dat ſe met res

den wel magh ſegghen : Ick hebbe

de kudde verloren, die ick te vooren

in-volghde.

XIX GHESANGH

Allime dio ſu pecho

Alli meenſenno ciencia muy ſabro

- ſa »

Yyo le didehecho "

Ami ſin dexarcoſa

Alli le prometi de ſer ſu eſpoſa.

N dit teghenwoordigh

Gheſangh verhaelt de

Bruydt de over-gevinge
###
# I #

die daer van weder-ſy

###### den in dat geeſtelijck

Houwelijckgheſchiet is, te weten,

ſoo van haren 't weghen , als van

Godts 'tweghen, verclarende, hoe

dat ſy te ſamen door eene mede-dee

linghe vereenicht zijn gheweeſt in

dien alder-innichſten Wijn-kelder,

den Beminden haer gevende fijne

borſten der liefde, alwaer hy haer

de Wysheyt, ende de kenniſle van

# ſaken in-gheſtort, ende

gheleert heeft, ende ſy deſgelijckx

van haren t'weghen haer ſelven ge

Daer gafhy my fijne borſten,

P:# hy my eene ſeer ſoete weten:

chap,

En#aan daedt myg'heel aen

hem gbegeven,

Sonder dat ickiet voor my behiele,

Daer heb ick hem belooft te weſen fijne

Bruydt. -

Uyt-legginghe.

heel en ganſch, ende metter daedt

over - gevende , ſonder iet voor

haer ſelven, oft voor iemandt an

ders te behouden, hem verſekeren

de , ende belovende, dat-ſe voor al

# ſyne Bruydt ſal weſen. Sy ſeght

a Il - -

Daergaf hymyſijne bor

ſlººſ'72. - - -

Aen iemandt de Borſten geven,en

beteeckent niet anders, als ſyne lief

de, ende vriendtſchap aen hem te

betoonen, ende oock de verhole ſa

ken ſijns herten aen hem , ghelijck

C cc c aen
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aen eenen vriendt t'oudecken, ende

te kennen te geven. Overſulcx dan,

als de ziele####
h om aen haer ſyne Borſten ghege

# heeft,# 'tſelven, al##
ſeyde,dat# haer aldaer ſy e liefde,

ende verholentheden mede gedeelt

heeft, het welck Godt in deſen ſtaet

aende ziele doet, ende daer-en-bo

ven oock het ghene, het welck ſy

ſeght in't naervolghende Versken.

Daer leerde hy my eene

Jeer ſoete wetenſchap.

Eene foete, ende ſmakelijcke We

tenſchap, de welcke ſy ſeght, dat hy

haer die alhier gheleert heeft, is de .

verhole Goddelijcke Wetenſchap,die

de geeſtelijcke perſobnen Contem

platte , ofte Beſchouwinghe noemen,

'de welckeſeer ſoet, ende ſmakelijck

is, door-dien dat'et is eene Weten

ſchap, die de liefde voor hare Mee

ſterſſe heeft, ende van haer geleert

wort , ende die alle dinghen ſoet

maeckt. Endeghemerckt dat Godt

haer deſe Wetenſchap, en de ver

ſtandeniſſe mede-deelt inde liefde,

door de welcke hy ſich aende ziele

is mede-deelende, hierom ſoo is die

aen't verſtandt ſeer ſoet, door-dien

dat'et eene Wetenſchap is, die het

verſtandt aen-gaet. Sy is oock ſoet

aenden Wille, door dien ſy in de

liefde gheſchiet, die den Wille toe,

behoort : ende hierom ſeght ſy:

En ick heb metter daedt

myg heel aen hem gea

geven ,

Sonder dat ick voor my
iet behiele. -

In dienſoeten dranck Godts,door

den welcken de ziele geheel in Godt

verſlonden wordt [ghelijck wy hier

vooren gheſeyt hebben ] geeft ſy

haer ſeer ghewillich lijck, ende met

eene ſeer groote ſoeticheyt gheheel

ende gantſch over aen Godt, wil

lende hem gheheel toe-behooren,

ende de ſyne te weſen , ende voor

ders niet met allen in haer ſelven

willende meer gedooghen, 't ghene

hem eenichſints ſoude konnen mis

haghen, Godt in haer veroorſaken

de, in deſe vereeninghe , eene ſuy

verheydt, ende volmaecktheyt, die

haer daer toe noodtch is: want voor

ſoo veel als hy haer in hem over

vormt » ſoo maeckt hybaer geheel

de ſyne, ende ontledicht haer van

al'et ghene , ſy van Godt vervremt

in haer ſelven hadde. Hier uyt ſoo

volght, dat-ſe niet alleenlijck naer

den Wille, maer oock metter daedt

gheheel en ganſch aen Godt over
# is, ſonder iet in haer te

ten, ghelijck Godt ſich oock vry

willichlijckaen haer gegeven heeft,

inder-voeghen , dat die twee Wil

len van weder-ſyden over - ghe

levert blyven, ende alſoo van mal

kanderen voldaen zijn , ſoo noch

tans dat geenen van beyden nievea

rans in ſal komen t'ontbreken, maer

ſullen inden trouw ſtandtvaſtich bly

ven, ende altydt volherden : ende

hierom voeght ſy daerby,ſeggende:

Daer heb ick hem belooft

te weſen ſyneBro:
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Want ghelijckerwyseene Bruydt

hare liefde, ende ghepeyſen op gee

nen anderen perſoon en ſtelt, tenzy

op haren Bruydeghom alleen; alſoo

doet de ziele hieroock in deſé ſtaet,

de welcke voorders geene affectie

des Wille, geene kenniſſe des Ver

ſtandts, geene ſorghvuldicheyt,noch

oock eenich werck in haer toe laet,

ten ſy dat het altemael,met alle hare

begeerten, tot Godt trachte: want

ſy is by-naerſoo Goddelijck gewor

den , dat=ſe oock de eerſte bewegin

ghen , ofte beroerten, die teghen

den wille Godts zijn ſtrydende, in

haer niet en ghedooght, voor ſoo

veel als ſy die kan achtervolghen,

ende onderkennen. Want gelijcker

wys eene volmaeckte zieleſeerdick

wils onderworpen is aen de eerſte

beweginghen, ſoo wel nopende het

Verſtandt, den Wille, ende de Me

morie,alsoocknopende de begeer

lijckheden, ende de ghenegenthe

den, die tot het quaet, ende onvol

maecktheyt gheneghen zijn, alſoo

is'toock, dat de ziele, die in defen

ſtaet gheſtelt is , haer ghemeyne

lijck tot Godt keert, ende gheneghë

is , naer het Verſtandt, Wille, Me

morie, ende begeerlijckheden, in

hare eerſte beweginghen , ende dat

om den grooten byſtandt, ende va

ſticheyt, die ſy in Godt heeft beko

men, ende oock, om de volmaeck

te bekeeringhe tot het goet : het

welck David ſeer wel te kennen

heeft ghegeven, als hy van ſyne zie

le, die in deſen ſtaet gheſtelt was,

ſprekende, ſeyde: En ſal myne ziele

Godt niet onderdanich zijn ? want van

hem is myne ſalicheyt, ende hy is ſet

vermynen Godt, en de mynen Saligha

maker, mynen ontfangher, ick en Jat

niet meer beroert worden , want ſeg

ghende dat hy ſijnen ontfangher is,

ſoo geeft hy te kennen, dat ſijne

ziele, door-dienſyin Godt ontfan

ghen, ende met hem vereenicht, is

Ighelijck wy die hier beſchryven ]

voortaen geene eerſte, ende haeſti

# beweginghen teghenGodt meer

ebben, noch ghevoelen en ſouder

XX G HE SAN G H.

, Mialma ſe ha empleado,

Y todo mi caudal enſu ſervicio,

Yano guardo ganado

Niya tengo otro oficio

Queyaſoloenamar es mi exercicio.

Mijne giele heeft haer geheel beſteedt

Met haer vernoeghen al tot fijnë dienſt,

Icken beware voorders mijn vee niet,

Geen ander ampt wil ick bedienen,

Want minnen is alleen mijnoefeningh,

Uyt-legginghe.

## Hennerckt de ziele, 'oft

G om beter te ſegghen,de

# Bruydt# voorgaende

Gheſangh geſeyt heeft

### dat ſy haer ſelven gie

heel aenden Bruydeghom over-ghe

even heeft, niet met allen voor

# ſelven bewaerende;ſoo geeft ſy

nu in dit Gheſangh den middel, en-

de maniere te kennen, die ſy houdt

Cc cc 2 1n
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in haren trouw, ende belofte te vol

brenghen , en de te quyten, ſeggen

de, dat-ſe nu hare ziele, lichaem,

ende crachten , ende alle hare be

hendicheyt , ende vermoghen be

ſteedt heeft, niet in die ſaken, de

welcke haer eyghen ghemack aen

aen; maer in die , de welcke tot

en dienſt van haren Bruydeghom

zijn : ende ſy ſeght, dat ſy om deſe

reden haer eyghen baet, noch ghe

mack, noch ſmaeck meer en ſoeckt,

noch dat ſy haer met geene andere

ſaken meer en bekommert , noch

oock met eenighe andere vremde

wercken, die buyten Godt zijn ; Jae

dat meer is, ſy ſeght, dat ſe met

Godt ſelver, geene andere maniere

van handelen meer en heeft, als al

leenlijck de oefeninghe der liefde,

door-dien dat alle hare voorige ma

niere van handelen, nu verandert is

in liefde , ghelijck wy corts hier

naer ſullen ſegghen : overſulckx

ſeght ſy : -

AMyne ziele heeft haer

gheheel beſteedt.

Door het ghene de Bruydt hier

ſeght, dat hare ziele haer ſelven ge

heel beſteedt heeft, geeft ſy d'over

leveringhe van haer ſelven ſeer wel

te kennen, die ſy aenden Beminden

ghedaen heeft in die vereeninge der

ſiefde , inde welcke ſy, met alle

hare crachten, te weten, met haer

Verſtandt , Wille, ende Memorie,

tot ſijnen dienſt beſteedt, ende toe

ghe-eyghent is gheweeſt, bekom

merende haer Verſtandt met die

dinghen te verſtaen, die hem d'al

der-aenghenaemſte zijn, om die

metterdaedt te volbrenghen; ende

haren Wille pooghende om te be

minnen, al het ghene dat Godtbe

haeghlijck is; ende hare Memorie ,

inde ſorghvuldicheyt van die din

# , die tot ſijnen dienſt zijn ſtrece

ende, ende aen hem d'aldermeeſt

zijn behaghende. Daer-en-boven

ſeght ſy :

Met haer vermoghen al

tot ſijnen dienſt.

Door gheheel het vermoghen wort

hier verſtaen, al het ghene dat aen

gaet het ſinnelijck deel der ziele,het

welck ſy oock ſeght tot ſijnen dienſt

toe ghe-eyghent te zijn, van ghe

lijcken oock het redelijck, ofte gee

ſtelijck deel daer wy van gheſp oké

hebben in't voorgaende Versken.

In dit ſinnelijck deel wordt het lic

haem met alle ſyne crachten, ende

ſinnen, ſoo uytwendighe, als oock

inwendighe begrepen : daer-en-bo

ven ſco wordt hier eock in dit Verſ

ken begrepen alle de natuerlijcke,

ende redelijcke behendicheyt, ende

bequaemheyt, ghelijck wy uyt-ge

leyt hebben , te weten, de vier paſ

ſien, de natuerlijcke , ende geeſte

lijckeghenegentheden , ende al het

ghene de ziele beſit , het welck ſy.

al tot ſijnen dienſt beſteet, ende toe

he-eyghent ſeght te zijn : want ſy

andelt nu haer lichaem naerGodt ,

de inwendighe, ende#
ſinnen, ende hare werckinghen be

richt, ende beſtiert ſy naer Godt5de

vier natuerlijcke paſſië houdt ſy in't

edwanck , ende ſtiert-ſe tot Godr »

want ſy en verheught haer niet, ten

zy in Godt; ſy en vreeſt oock nie

niandt als Godt,alle hare hope heeft

ſy in Godt geſtelt, ende ſy en heeft
w- * - geene
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geene droefheyt, tenzy naer Godt.

Alle hare ghenegentheden, begeer:
ten, ende ſorghvuldicheden ſtrecké

alleenlijck maer tot Godt:

Alle dit vermoghen is Godt ſoo

danichlijck toe ghe eyghent , dat -
oock alle deelen van't ſelve verm0

ghen, hier voren voor-gheſtelt, in

hare eerſte beweginghen, ende be

zijn om in Godt , ende voor Godt

te wercken, ſonder dat de ziele daer

op comt te letten , want het Ver

ſtandt, den Wille, ende de Memo

rie gaen datelijck tot Godt, van#
lijcken oock de affectien, ſinnen,be

geerten, luſten, de hope » de bly-!

ſchap, endeal haer vermoghen,en

de vernuftheyt, zijn tot Godt ghe

neghen , al-hoe-wel dat de ziele

(ghelijck ick gheſeyt hebbe ) niet

en cont te bemercken, noch ghe-,

waer en wordt dat-ſe voor Godt is

werckende : overſulckx ghebeurt

het ſeer dickwils, dat ſoodanighe

ziele voor Godt, ende in Godt comt

te wercken , ende op Goddelijcke

dinghen te letten, ſonder nochtans

te peyſen, ende te bemercken, dat

ſy'et voor hem doet : want de ghe

woonte, die ſy alreedts verkreghen

heeft door ſulck eene maniere van

handelen, veroorſaeckt in haer dat

ſe die bemerckinghe, ende ſorgh

vuldicheyt niet en heeft 5 jae dat

## wordt daer door oock

berooft vande vierighe acten, ofte

wercken vande ſinnelijcke devotie,

die ſy in't beginſel van het wercken

pleeghden te verwecken : ende ge

nierckt dat nu gheheel dat vermo

ghen op de voorſeyde maniere Godt

toe-ghe-eyghent is , ſoo moet de

ziele oock noodtſakelijck hebben,

het ghene dat-ſe in't naervolghende

-

Versken ſeght, te weten : - -

Ick en beware voorders

mijn vee niet.

Het welck ſoo veel is, al oft ſy

ſeyde: Ick en volghe mijne begeer
lijckhedë,ende ſinakelijckhedé niet

roerten ghemeynelijck gheneghen, meer: want gemerckt ſy die in Godt

gheſtelt, ende aen hem over ghele

vert heeft , ſoo is't dat de ziele die

voor haer niet meer en bewaert,

noch en voedt. Voorders ſy en ſeght

niet alleenlijck dat-ſe haer vee niet

meerenbewaert,maer ſy ſeght daer--

en boven oock :

Geen ander ampt wil ick

bedienen.

De ziele hadde te voren vele on-,

nutte ampten , eer dat ſy heerſe. "en.

met al haer vermoghen gaf, en de azu

haren. Beminden over-leverde :

want wy konnen ſegghen dat ſe ſon

veel ampten hadde, ende bediende,

als ſy quaede ghewoonten van on

volmaecktheden hadde, de welcke:

konnen gebeuren in worden, werc

ken, ende gepyſen, die ſy door eene

# ghewoonte bekomen heeft,

oor dien dat ſy die naer de vol

maecktheyt niet en ghebruyckt, ge

lijck het betaemt : 't welckers op

ſicht aende ziele noyt eenich ghea

breckelijck ampt ſal ontbreken, het

welck ſy nimmermeer en ſal over

winnen, voor ende al eer dat-ſe ge

heel haer vermoghen ten dienſte van

Godt ſal beſteedt hebben ; in welc

ken ſtaet als ſy ſal gheſtelt zijn, ſoo

ſullen alle hare worden, wercken,

ende ghepeyſen Goddelijck zijn ge
C ccc 3 lijck,
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dat nu het ampt van murmureren,

ofte van eenighe andere onvol

maecktheyt, 'tzy in worden, 't zy

in eenige andere crachten op-houdt.

Denſin dan van dit Versken, is de

ſen, al oftſyſeyde : Ick en onder

houde, noch en becommere my nu

niet meer met eenighe ghebrecke

lijckeghewoonten, nochicken ne

me mijn vermaeck oock niet meer

ineenighe vernoeginghen, ofte in

eenighe ſaken des werelts:

Want minnen is alleen

mijne oefeninghe.

Aloft ſy ſeyde : Ick hebbe alle

mijne Crachten , ende het Vermo

hen des behendicheyts mijnder zies

# , ende mijnslichaems, dieick te

voren beſtede in onnutte , ende

vruchtelooſe ſaken , nu in eene oef

feninghe der liefde ghekeert: dat is

te# , dat de behendicheydt

mijnder ziele, ende mijns lichaems

door de liefde beweeght, ende be

ſtiert wort , doende uyt liefde, al

het ghene ick doen, ende van ghe

lijcken oock lydende uyt liefde, al

het ghene ick lyde. Maer hier ſtaet

te bemercken, dat, als-wanneer de

ziele tot deſen ſtaet ghekomen is,al

le de oefeninghe wan't geeſtelijck

deel , te weten , vande ziele, ende

die van het ſinnelijck deel, te weten

van het lichaem,'tzy door het werc

ken,'t zy door het lyden,op wat ma

niere dat'et zy, haer altydt meer en

meer ontſteeckt inde liefde haers

Beminden; jae dat meer is, haere

- - - - -

lijck wyghefeyt hebben, door-dien oefeninghe des Ghebedts, ende ha

ren handel met Godt, die te vooren

tot andere bennerckingen, ende ma

nieren pleeghden te ſtrecken, zijn

nu in eene oefeninge der liefde ver

keert.Overſulcx dan 'tzy dat ſooda

nighe ziele haer bekommert met

het tydelijck,# met het geeſte

lijck, ende alſoo handelt met Godt,

ſoo magh die ziele ſegghen:

Want minnen is alleen

mijne oefeninghe.

Gheluckich is den ſtaet, ende het

leven , gheluckich is de ziele, die

aldaer gheraeckt, alwaer alle din

hen haer zijn eene ſubſtantie van

iefde, ende eene welluſte van trou

we , waer in de Bruydt geſtelt zijn

de, magh metter waerheydt tot ha

ren Bruydeghom die woorden ſeg

hen, de welcke ſy te voren in hare

inne-ſanghen, aen-ſprekende ha

ren Bruydeghom,ghebruyckt heeft

ſegghende : Alle de appelen, nieuwe, #º1
ende oude, mijnen Beminden, heb'#

voor u bewaert. Aloft ſyſeyde: my

nen Beminden , om uwen 't wille

begeere, ende wenſche ick al dat

ſtrengh »ende ſwaer is , ende om

uwen 'twille begeere ick oock al het

ghene dat ſoet, ende ſmakelijck is.

Maerden echten ſin van dit Vers

ken is oock deſen, te weten, dat de

ziele in deſenſtaet van't geeſtelijck

houwelijck, ghemeynelijck wan

delt inde vereeninghe der liefde, de

welcke is eene gemeyne bywefent

heyt vanden wille in Godt, -

XXI,
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Pues yaſi en el exido Is't dat men my inde bemden

De oy mas no fuero viſta, nihallada Voorts niet meer ſien, oft vinden ſala

Direys , que me he perdido

Que andando enamorada,

Me hize perdidiza, y fuy ganada. .

####### N dit Gheſangh andt

*
* *

n

NaZ.

#& % woardt de ziele op eene

# 1 # heymelijcke beriſpinge,
#### die de wereltſche men

ſcheu haer ſouden kon

nen doen, de welckeghewoon zijn

die ghemeynelijck te beriſpen, de

welčke hun oprechtelijck tot Godt

begeven, door-dien dat ſy in al te

groote af-gheſcheydentheyt leven,

ende ſeer vremt zijn in hunne ma

niere van handelen, overſulcx ach

ten ſy duſdanighe voor onnutte , en

de onbequame perſoonen in ſaken,

die de werelt grootelijckx comt te

achten, ende te pryſen. Op welcke

beriſpinghe de ziele hier op eene

ſeer goede maniere antwoordt,ende

ſtelt haer teghen al het ghene de we

relt haer ſoude konnen# hen ,

ende verwyten, verachtende het

ſelve, naer dat ſy gheraeckt is tot

het mergh, ofte tot het binnenſte

der liefde : in teghendeelſy pryſt,

ende beroemt hier ſelven, om dieſe

wille dat-ſe die dinghen voor haren

Beminden ghedaen heeft, overſulcx

beleydt ſy in dit Gheſangh dat ſy die

# heeft, ſegghende

tot de wereltſche perſoonen,# is't

by-aldienſy haer niet meer en ko

Seght dan dat ick verloren ben,

Want ghennerckt ick door liefde brands

Svo ben 1ck vrywilltch verloren ,

Maermet ghetwin ben ick gevonden,

Uytelegginghe.

men te ſien bekommert te zijn met

de dinghen van hare voorighe han

delinghe , ende ghenoechten , ſy

vrylijckſoude ſegghen, dat ſy haer

ſelven van die ontrocken, ende ge

heel vervremt heeft, ende dat ſy'er

voor een ſoo groot goedt houdt dat:

ſe haer ſelven aldus ghewillichlijck

verloren heeft,loopende, ende ſoec

kende haren Beminden door de

wercken der deughden, zijnde door

ſyne liefde grootelijckx ontſteken.

Ende op dat ſe het groot ghewin

van haer verlies ſien ſouden , ende

ſy hun niet en ſouden laten voor

ſtaen, dat 'et voor een bedrogh ſou

de aen ghenomen worden, ghelijck

ſy ſeer qualijck oordeelen, ſooſeght

ſy dat dit verlies haer ghewin is ge

weeſt , ende dat-ſe haer hierom al

willens en wetens heeft verloren.

Is't dat men my in de

bemden

Voorts niet meer ſien oft

vinden ſal.

Denbemdt wort ghemeynerijck.

ghe:
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ghenoemt een plaetſe, die gemeyn

is , alwaer het volck de ghewoonte

heeft van te komen, om ſich aldaer

teſamen te vermaken , ende eene

nieuwe locht te ſcheppen , waer in

de herders oock hunne kudden weys

den : door den bemdt, ofteweyde

verſtaethier de ziele de werelt, waer

in de wereltſche menſchen hunne

vermakinghen, ende ghenoechten

ſcheppen,ende voeden alſoo de kud

den van hunne begeerlijckheden,

ende ghenegentheden; tot de welc

ke de ziele ſpreeckt, ende ſeght,dat

is't by-aldien ſy daer niet gheſien »

ofte ghevonden ſal worden, gelijck

ſy te voren pleghde, als-wanneer ſy

haer tot die ghenoechten, endewel

luſten begaf,eer dat ſy haer aen Godt

toe-ghe-eyghent hadde, dat ſy haer

voor verloren ſouden houden, ende

dat ſy'et vryelijck voor ſulckx ſou

den verkondighé, door-dien ſy haer

daer in grootelijckx verblydt , niet

anders wenſchende dan dat ſy het

verkondighen. -

Seght dan dat ick verloa

ren ben.

Den ghenen die Godt lief heeft,

ende uyt'er herten bemint, dien en

is niet beſchaemt voor de werelt

over ſijne wercken, die hy voor

Godt doet, ende hy en verborght-ſe

oeck niet uyt ſchaemte, al waert

ſchoon dat de gheheele werelt hem

daer over ſoude komen te veroora

deelen : want den ghenen, die be

ſchaemt ſal weſen den Some Godts

voor de menſchen te belyden, ach

Luc.9. ter-latende fijne wencken te doen ,

2•
ſoo ſal den Sone Godts hem oock

ſchaemen van ſoodanighen menſch

beiyden te kennen voor ſijnen hez

melſchen Vader. Ende hierom ſots
is't dat eene ziele, die door eenen

# der liefde aen-ghemoedt is,

aer veel eer ſal beroemen, ende

glorieren,dat men weet,dat-ſe voor

de glorie, ende eere van haren Be- -

minden, ſulck een werck zijnder

liefde ghedaen heeft, te weten, dat

ſe haer verloren, ende verloochent

heeft in alle dingen van deſe werelt,

ende hierom ſeght zy :

Seght dan dat ick verloa

ren ben. . . . . .

Seer luttelgeeſtelijcke perſoonen

gheraken tot deſe ſoo volmaeckte

kloeckmoedicheyt, ende vaſte voor

neminghe in hunne wercken : want

al is't ſchoon dat er ſommighe zijn,

die deſe maniere van voort-te-gaen

oefenen,Jae ſelver dat 'er ghevona

den worden, die hun ſelven houden

als de ghene,die grooté voort-ganck

ghedaen hebben; ſoo is't nochtans

dat ſe hun noyt volmaecktelijck en

komen te verloochenen , ende te

verlieſen in ettelijcke puncten , 'tzy

nopende de werelt, ’tzy nopende

de nature , om alſoo hunne wercken

volmaecktelijck , ende ſuyverlijck

te doen voor Godt, ſonder daer op
te letten wat daer van ſoude konnen

gheſeyt , oft gheoordeelt worden ;

ende alſoo en ſullé ſulcke perſoonen

niet konnen ſegghen : Seght dan dat

ick verloren ben, ghemerckt dat-ſe

noch niet verloren en zijn aen hun

ſelven in hunne wercken, ende door

dien dat ſy beſchaemt zijn Chriſtum

te belyden door hunne wercken voor

de menſchen, om eenigheydele op

ſichten, die ſy noch hebben , ſoo is't

dat ſy waerachtelijck in Chriſto niet

en leven.

Want
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Want ghemerckt dat ick

door liefde brande.

Dat is te ſegghen: om dieſwille

dat ick de deughden oefenende ,

door de liefde Godtsontſteken was.

Soo ben ick vrywillich

verloren ;

Maer metgewin ben ick

ghervonden.

## , die oprechtelijck

met liefde bevanghen is, verlieſt ſy

ſelven in alle andere dinghen, op dat

hy ſy ſelven meerder ſoude winnen,

ende vinden in het gene hy bemint:

ende hierom ſeght hier de ziele,

dat-ſe haer ſelven verloren heeft,

het welck anders niet en is, dan iſ

ſelven vrywillighlijck verloren laten

gaen , het welck op twee dry-ley

manieren gheſchiet. Ten eerſten,

verlieſende ſy ſelven, ſonder eenige

achtinghe ſijns ſelfs in een andereſa

ke, als alleenelijckinſijnen Bemina

den te hebben, aen hem ſy ſelven

vrywillichlijck over-gevende, ſon

der eenich opſicht van fijn eyghen

baet, ende profyt, aldus ſy ſelven

verlieſende, noch iet voor ſy ſelven

te willen winnen.Ten tweeden ſter

vende aen alle dinghen, ſonder ee

nich werck te maken van het ghene

hemaengaet;maeralleenlijckgroot

achtende het ghene den Beminden

aengaet, ende datisaen alle dingen

ſterven, te weten, dat men eene be

geerte heeft, dat een ander die ko

me te winnen. Soodanighis dem ge

trouwen minnaer des Heeren, die

naer geenghewin,noch vergeldin.

ghe en ſtaet, maer houdt alleenlijck

voorſijn eyghen ghewin, ſy felven,

met al het ghene dat er is vrywil

lichlijck voor Godt te verlieſen. Ena

de voorwaer het is alſoo volgens de

leeringhe van den H. Paulus, ſeg- Philipp

Het ſterven is my ghewin, 1, zi,
#

:

at is te ſeggen: Sterven voor Chri

ſtus geeſtelijcker wyſe aen alle ſaké ,

ende oock aen my ſelven, dat is

mijn ghewin, ende hierom ſeght de

ziele Metghewin ben ickghevonden:

want die ſy ſelven niet ien weet te

verlieſen, dien en windt ſy ſelven

niet, Jae hy comt ſy ſelven te verlie

ſen, gelijckerwysonſen Salign-ma- Matth.

kerſeghtin't H. Evangelie : Want 16, 25,

ſoo wie fijne giele wilt behouden, dien

ſal-ſe verlieſen, maer die fijne ziele

om mynen t'iville ſal verloren# -

dien ſaleſe vinden. Maer is't dat wy

die voor-ghemelde Verskens op ee

negeeſtelijcke maniere willen ver

ſtaen, het welck meer dienſtich ſal

weſen tot ons voornemen, ſoo moe

ten wy weten, dat ſoo wanneer de

zieleinden wegh des Gheeſts, ſoo

verre ghekomen is, dat-ſe haer ſel

ven verloochent, endeverloré heeft

inde handelinghe met Godt in alle

manieren,ende natuerlijcke weghen

van voort te-gaen, ende dat ſyhem

voortaen niet meer en ſoeckt door

overdenckinghen, verbeeldinghen,

ende ghevoelinghen, oft door eeni

het andere middelen der ſchepſe

en, ende der ſinnen, maer dat-ſe

die nu altemael te bovengegaen is,

ende met Godt comt te## -

ende hem te ghenieten in 't Geloo

ve, ende liefde, als danſeght men

dat-ſewaerachtelijck vanGodt ghe

wonnenis, door-dien dat ſy haer

ſelven vrywillichlijck verloré heeft,

ende verloochent in al het ghene,

Dd dd

dat Godt niet en is. "

XXII,
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De floresy eſmeraldas

En las freſcas mannanas eſcogidas

Haremos las guirnaldas

En tu amor florecidas

Y en un cabello mio entretexidas.

w

Uyt bloemen, en uyt ſmaraghden,

Inden koelen morghenſtont gheloſen ,

Sullen twy kranſen vlechten,

Die in uwe liefde bloeyen,

En ghettrocht fijn met een van mijn

hayren.

- Uytlegginghe.

## de ziele haren Bruyde
ZZ #3 ghom wederom aen-te

w

#Szász,5% ſpreken in de mede-dee

###### , ende welluſten

### N dit Gheſangh comt

der liefde, alwaer ſy handelt vande

vertrooſtinghen, ende vernoegin

ghen, die de ziele Bruydt, ende den

Sone Godts ontfanghen , ende ghe

nieten inde beſittinghe vande rijck

dommen, deughden, ende gaven,

de welcke aen hun te famen gemeyn

zijn, ende van hunne weder-keeri

ghe oefeninghe, die onder hun ge

nietende inde mede-deelinghe van

de vereeninghe der liefde. Ende

hierom ſeght ſy, ſprekende met ha

ren Bruydeghom,dat ſy rijcke kran

ſen van deughden, ende van geeſte

lijcke gaven ſullen maken, die ſy op

den bequamen, ende aenghenamen

tydt ſullen bekomen ende ghewon

nen hebben, die oockbuyten maten

ſchoon verciert, liefelijck , ende

bevallijck ſullen zijn inde liefde, de

welcke hy haer is draghende, die

oock wel bewaert,ende onderſteunt

ſullen zijn door de liefde, die ſy tot

hem heeft. Ende hierom ſoo is't,

dat ſy deſeghenietinghe der deugh

den hier noemt kranſen te vlechten

uyt de ſelve deughden , door-dien

dat ſy die te ſamen, gelijck de bloe

men in den krans, beyde ghenieten

indeghemeyne liefde, die ſy mal

kanderen draghen.

Uyt bloemen, en uytſma

ragden.

De Bloemen zijn de deughden der

ziele, ende de Smaragden zijn de ga

ven, die ſy van Godt heeft : uyt deſe

Bloemen dan, ende Smaragden, die

Inden koelen morghene

ſtont gheleſen,

Dat is te ſegghen, die gewonnen,

ende verkreghen zijn gheweeſt inde

jonckheyt , ende in de jeughdighe

jaeren, de welcke beteeckenen den

Koelen morghen-ſtont, welcke deugh

den ſy ſeght gheleſen te zijn : want

de deughden, die indentydt vande

jonckheyt verkreghen worden, zijn

uyt-gheleſen, ende Godt ſeer aen

ghenaem, door-dien dat indentydt

der Jonckheyt de ziele eene groote,

- - - - - - teghen
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# in haerghevoelt

van weghens de ſonden, om die te

bekomen , ende van weghens de na

ture ſy eene grootere genegentheyt,

ende veerdicheyt in haer ghewaer

wort om die te verlieſen; daer-en

boven oock, als ſy die in hare jeugh

dighe Jaeren begint te vergaederen,

ſoo worden ſy veel volmaecktelijc

ker bekomen, ende zijn meer uyt

gheleſen. Deſe Jongh-jarighe tydé

noemt ſy den Koelen morghen ſtont te

weſen : want ghelijckerwys den

lieffelijcken morghen-ſtont ten tyde

vande Lenten, aenghenamer is als

alle de andere deelen vanden dagh ,

alſoo is oock de deught,1nde Jonck

heydt bekomen , Godt aenghena

mer. Door den Koelen morghen ſtont

kan men oock verſtaen de acten,ofte

wercken der liefde , waer door de

deughden bekomen worden , die

buyten alle twyffel Godt aenghena

mer zijn, als den Kgelen morghen

## aende kinderen der menſchen

an weſen. Den Koelen norghen

# beteeckent ons oock de werc

en , de welcke met dorricheyt,en

de wederſpannicheyt des Gheeſts

ghedaen zijn, de welcke door demº

morghen-ſtondt vanden winterſché

dagh uytaghedruckt worden, welc

ke wercken, als ſy ter liefde Godts

ghedaen worden met dorricheydt,

ende moeyelijckheydt, worden van

hem grootelijckx gheacht, ende zijn

hem ten uytterſten aenghenaem,

door-dien dat de deughden , ende

geeſtelijcke gaven door de ſelve

overvloedelijck verkreghen wor

den, ende de ghene, die op alſulcke

maniere, ende met grooten aerbeyt

ghewonnen worden, zijn uytghele

ſender, uytnemender, ende geſta

digher, als die, de welcke bekomé

worden door ſoeticheyt, ende voor

komentheyt : want de deught, die

door de dorricheyt,moeyelijckheyt,

aerbeydt, ende quellinghen beko

inen wort » is diep ghewortelt, ghe-2. Coriº

lijck Godt aen Paulus ſeyde

deught wordt inde cranckheydt vol

maeckt : overſulckx om de uytne

mentheyt der deughden te verhef

fen , waer uyt iden krans voor den

Beminden moet gemaeckt worden,

is't ſeer wel gheſeyt, dat-ſe zijn

Inden koelen morghene

ſtont gheleſen.

Want den Beminden behaeght,

ende verheught ſigh grootelijckx in

de Bloemen en de Smaragden der uyt

gheleſe, ende volmaeckte deugh

den, ende gaven alleen, ende niet

inde onvolmaeckte : ende hierom

ſoo ſeght de ziele, ſyne Bruydt, al

hier , dat ſe voor haren Bruydegom

zijn, ende uyt die

Jullen wy kranſen vlech

t6/1.

Om dit te verſtaen,ſoo moet men

weten, dat alle de deughden, ende

geeſtelijcke gaven, die de ziele,en

de Godt in haer ontfanght, zijn ge

# eenen krans uyt verſcheyde

bloemen ghevlochten, waer mede

ſy op een ſeer wonderlijcke maniere

verciert wort » ghelijck met een

ſeer ſchoon kleedt van koſtelijcke

verſcheydentheyt ghemaeckt, ende

om dit noch beter te moghen ver

ſtaen , ſoo moet men bemercken ,

dat 'ghelijckerwys de natuerlijcke

D dd d 2. bloemen »

: De I2.
9.
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bloemen, als ſyghepluckt worden,

elcke in't beſonderghevoeght wort

indenkrans, den welcken uyt die

bloemen ghemaeckt wort op de

ſelve maniere geſchiet etoock met

de geeſtelijcke bloemen der deugh

den, ende der Goddelijcke gaven,

de welcke van
ghelijckenoockinde

ziele worden## t, als ſy verkre

ghen worden, de welčke nu beko

men zijnde, ſoo is den krans der

volmaecktheyt volkomentlijck vol-b

maeckt, met den welcken den

Goddelijcken Bruydeghom »ende

de zieleſeer wonderlijck verciert,

hun verheughen, ende vernöeghen,

## en ſtaet der volmaeckt

eyt. Dit zijn de Croonen, die ſy

ſeght - dat ſy ſullen maken,'twelck

is, haer ſelven om-ringhen, ende

Croonen met verſcheyde Bloemen,

ende Smaraghden van volmaeckte

deughden, ende overtreffelijcke he

melſchegaven, op dat de ziele ala

ſoo met die ſchoone, ende coſtelijc

kekleedinghe verciert zijnde, voor

het aenſicht des Conincx weerdich

lijck magh verſchynen, ende door

haren glans der deughden weerdich

gevonden worde van met hem ver

gheleken te moghen worden, zijn

de aen ſyneſyde ghettelt, ghelijck

eene koninginne, als de ghene, die

ſulcke eereweerdich is, om het me

nigerhande cieraet van hareſchoon

heyt , ghelijck David in dit gheval

met Chriſtusſprekende, ſeyde: De

koninginne# heſtaen aen u rechte

ſyde in een vergulden kleedt al-om be

hanghen met menigherhande cieraet :

het welckſoo veel is, al oft ſy ſey

de : ſy heeft gheſtaen aen u rechte

ſyde, bekleet met eene volmaeck

te liefde, ende al om behanghen

gestaangherhandecieraetder vol

maeckte gaven , en de deughden;

ende ſy en ſeght niet, dat ſy den

krans alleen# vlechten, noch dat

# hem alleen ſal maken, maer dat

y'ette ſamen ſullen doen: want de

ziele alleen en is fietghenoeghſaem

om de deughden uyt-te-wercken,

ende te bekomen, ſonder de mede

werckinghe Godts : want al-hoe

wel dat et waer is , het ghene den

H. Jacobusgheſeyt heeft; Alle de

eſte gave, ende alle de volmaeckte

ifte van boven neder-dalende, is van

den Vader der welluſten ; ſoo is het

nochtans dat-ſe niet ontfanghen en

worden ſonder de mede-werckinge

der ziele , die-ſe ontfanght. Hier

om heeft de Bruydt in hare Minne

ſanghen ſprekende tot haren Bruy

deghom, gheſeyt :

// x# loopen inden reuck dºe.

Overſulckx dan de beweginghe tot

het goet, moet van Godt alleenko

men: ghelijck ſy hier te kennen:

eeft, maer van het loopen,en heeft

y niet gheſeyt, dat hy alleen,oftſy
alleehſoude# , maer alle bey

de te ſamen, hetwelck anders niet

enis, dan dat Godt, ende de ziele

te ſamen moeten wercken. Dit

Versken wort oock ſeer ghevoegh

lijck verſtaen vande H. Kercke,en

de Chriſtus, waer in de H. Kercke

ſyne Bruydt met hem ſprekende 2

ſeght :

Sullen wy kranſen vlech

te/7,

Door deſe Croone, ofte Krans wor

den beteeckent alle de H. Zielen,

die door Chriſtus inde H. Kercke

herboren zijn, want elcke eene van

die, ghelijck eenen Krant met de

-

bloemen

Jac. is

17.

4,

- en

Treckt my naar Cant, 1
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II.

loemen der deughden, ende der

hemelſche gaven verciert, ende ſy

al-te-ſamen, zijn ghelijck eenen

Krans,ende Croone,om op het hooft

des Bruydeghoms Chriſtus 3feſus

gheſtelt te worden. Wy konnen

oock verſtaen door 'deſe ſchoone

Kranſen, die lauwer-kranſen, de

welcke tot eene vergeldinghe, ende

belooninghe ghegeven worden,en

de in Chriſto, ende in ſyne Heylige

Kercke gemaeckt worden, die dry

derhande zijn. Den eerſten lauwer

krans is ghemaeckt uyt ſchoone,en

de witte bloemé van alle de Maeg

dekens, elcke in 't beſonder met

haer lauwer-tacxké van hare maeg

delijcke reynicheyt, die oock al te

ſamen by een gevoeght eenen krans

vlechten, om op het hoof van ha

ren Bruydeghonn Chriſtus te ſtellen.

Den tweeden Lauwer-krans wordt

gheinaeckt van claer-blanckende,

ende glinſterende bloemen der H.

Dočtooren , iederzeen met fijnen

lauwer-tack der Godts-geleertheyt

verciert, de welcke oock al-te-ſamé

eenen krans vlechten, om dien te

ſtellen boven den krans der maegh

den op het hooft van Chriſtus Jeſus.

Den derden is van roodt-verwighe

bloemekens der Martelaeren,ieder

een met fijn lauwer-tacxké der Mar

telie , de welcke oock al te ſamen

eenen lauwerkrans vlechten, waer

mede den geheelen Crans des Bruy

deghoms Jeſu Chriſti volmaeckt is,

niet welcken dry-vuldighen Krans

ghekroont zijnde, hy boven maten

ſoo ſchoon verciert ſal verſchynen

inden hemel, dat men van hem al

daer ſal ſinghen, het ghene de gee

ſtelijcke Bruydt in hare Minne-ſan

ghen gheſonghen heeft, ſeggende :

Gaet uyt,ende beſiet ghy Dochteren van

Syon den koninck Salomon in fijne be

krooninghe, waer mede hem ſijne Moe

derghe.croont heeft, op den dagh fijn

der bruyloft, ende inden dagh van ſijns

herten blydtſchap. Ende dit zijn de

Kranſen de welcke de Bruydt ſeght

dat ſy ſullen vlechten.

Die in uwe liefde bloyen.

Het bloetſel, ofte de jeught, die

de wercken, ende de deughden

hebben, is de cracht, ende gratie,
die-ſe vande liefde Godts ontfan

hen, ſonder de welcke ſy niet al

eenlijck niet en ſouden bloeyen,

maer ſy ſouden oock gheheel dorre,

ende van geender weerden zijn voor

de ooghen Godts, al hoe-wel dat

ſy menſchelijcker wyſe geſproken,

volmaeckt ſouden weſen, maerge

merckt hy ſyne gratie, ende liefde

geeft , hierom zijn de wercké bloy

ende, ende hate jeught ſcheppende

uyt ſyne liefde.

En gheyvrocht zijn met

een van mijn hayren.

- Door dit hayrken wort hier ver

ſtaen , ende beteeckent den wille

vande ziele, ende de liefde die ſy

tot haren Beminden draeght, welc

ke liefde het ſelve ampt bedient in

de ziele, het welck den draet, ofte

het ſnoer inden krans : want ghe

lijckerwysden draet alle de bloemé

inden krans te ſamen voeght, ende

onder-een vlecht, alſoo vlecht de

liefde oock alle deughden inde zie

de , ende onderſteuntſe in haer :

want ghelijck den H. Paulus leert » Coloſſ.

De liefde is den landt der volmaeckf-3. 14.

D dd d 3 beydt,
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heydt. Overſulcx dan, zijn de deug

den , ende boven-natuerlijcke ga

ven in deſe liefde der ziele ſoo ſloot

ſakelijck te ſamen gheſnoert 3 ende

ghebonden, dat waert by-aldien

deſen bandt quame te breken door

eenighe ſonden teghen Godt, ſoo

ſouden alle de deughden oock date

lijck inde ziele komen t'ontbreken,

helijckerwys alle de bloemen in

# krans ſouden af-vallen, als den

draet ghebroken is. Ten is dan niet

ghenoegh dat Godt ons bemint om

ons deughden te geven, maer daer

wort oock verſocht , dat wy hem

van ghelijcken oock beminnen, om

die# wel te moghen ontfanghé,

ende te bewaeren. Sy heeft hier

maer gheſproken van een hayrken al

leen, hier door ons willende teken

nen gheven , dat haren wille hem

alleen aen-hanght, zijnde van alle

andere hayren , dat is , van alle

vremde liefde afgeſcheyden. Waer

door ſy ſeer wel verheft de weerde,

endeden prys van deſe kranskens

der deughden : want als de liefde

alleen, en de gheveſticht is in Godr,

ghelijck die is, de welcke de ziele

hier beſchryft,ſoo zijn oock alle an

dere deughden, ſeer volmaeckt, en
de bloemich inde liefde Godts:want

de liefde, met de welcke den Bruy

deghom als-dan de ziele lief heeft,

is onweerdeerlijck, ghelijck ons de

ziele in't naervolghende Gheſangh

te kennen geeft. -

XXIII. GH E SAN G H.

En ſbloaquel cabello

Que en mi cuello bolar conſideraſte

Miraſtele en mi cuello

I en el preſo quedaſte -

I en uno de mis ojos te llagaſte.

Dat eenich hayr alleen, 't welckghy

In mynë hals bemerckt hebt te vlieghë,

In mynen hals hebt ghy't aenſien ,

Waer door ghy oeck ghevanghcn 3yt

gheweeſt,

Endeghewondt in eene mynder ooghen.

tot lasinghe
E ziele wilt in dit Ghe

#ſangh dry dinghen te

% # kennen geven.Ten eer

#### ſten, dat die liefde, de
*** welcke de deughden by

een bindt, ende voeght, eene ſterc

ke liefde is, ende voorwaer het is

van noode dat ſe ſulcke zy, op dat

ſe die ſoude moghen bewaren. Ten

tweeden , ſeght ſy, dat dit hayr der

liefde aen Godt grootelijckx be

haeght heeft, als hy dat eenich, en

de ſterck gheſien heeft. Ende ten
w

derden , ſeght ſy, dat Godt haer

Crachtelijck bemint heeft, ſiende

de oprechticheyt, ende volmaeckt

heyt van haer Gheloove : ende al

ſooſeght ſy :

Dat eenich hayr alleen,

't velck ghy

In mijnen hals bemerckt

hebt te vlieghem. .
Deo
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Den Halt beteeckent de ſterck

heyt, inde welcke ſy ſeght het hayr

der liefde te vlieghen, waer door de

deughden onder malkanderen ghe

vlochten zijn, de welcke is eene

ſtercke liefde: want ten is niet ghe

noegh dat ſy Eenich, ende Alleen is

om de deughden te bewaren, maer

daer wort oock verſocht, dat-ſe

ſterckzy, op dat haer geene tegen

ſtrydighe foute , ofte onvolmaeckte

heyt, de welcke ſoude konnen op

ſtaen van eenige ſyde vanden krans

der volmaecktheyt, ſoude komen

te breken, ofte te hinderen: want

de deughden zijn ſoodanichlijckon

der een ghevlochten ende geſchickt

door dit liefde hayrken der ziele,

dat waert by-aldien eene van die

quame te ontbreken, ſoo ſouden

oock alle d'andere commen te onte

breken, gelijck wy geſeyt hebben.

Want gelijckerwysdaer eene deugt

is, alle de andere oock daer zijn;

deſghelijckx oock, daer eene comt

tºontbreken, ſoo ſullen alle d'andere

daer oock ontbreken. Voordersſoo

ſeght ſy, dat dit hayr was vliegende

in haren hals, door-dien dat in de

ſterckheyt der ziele, de welcke is

haren hals, de liefde met groote

ſterckte, ende ſnelheyt is vliegende,

ſonderhaer met eenigheſake te on

derhouden : ende# den

windt, het hayr, dat inden halsis,

beroert, ende doet vlieghen; alſoo

oock denwindt vanden H. Gheeſt

beroert, endebeweeght de ſtercke

"liefde, op dat ſe haren vlucht tot

Godtſoude nemen: want tenſy dat

deſen Goddelijcken windt de krach

ten roert, ende beweeght tot de

oefeninghe der Goddelijcke liefde,

ſoo en ſullen de deughen niet werc

ken, al is't ſchoon, dat-ſeinde ziele

zijn. Ende als ſyſeght, dat den Be

minden bemerckt heeft, dat dit

hayr in haren hals was vlieghende ,

hier door wilt ſy te kennengheven,

hoe grootelijckx dat Godt begeert

eene ſtercke, ende ſnelle liefde in

het wercken: want benuercken,en

is niet anders, als iet met aendach

ticheyt, énde met eenebeſondere,

achtinghe t'aenſien ; overſulcx dan

de ſtercke liefde heeft dat, dat-ſe

Godt ghelijck metaendachticheydt

doetaenmercken,
-

In mijnen hals hebtghyt

aenſten.

Dit ſeght ſy daerom, op dat ſy

ſoude te kennen geven dat Godt in
haer deſe ſtercke liefde niet alleen

lijck grootelijckx geacht, en de ge

# heeft, maer dat hy-ſe oöck

emint heeft, als hy die ſterck, en

dekrachtich gheſien heeft. Sy her

haelt hier in dit Versken den Hals,

ſeggende, dat hy het hayt in haren

halsaenſien heeft, want gelijck wy

gheſeyt hebben, dat is de reden,

waerom dat hy-ſe bemint heeft, te

weten, omdat hy ſe ſterck gheſien

heeft ſonder kleynmoedicheyt, en

de vreeſe , alleen, ende van alle an

dere liefde af gheſcheyden, met

yver, ende ſeer dapper vliegende :

waeruytſoo volght:

Waer doorghyoockghe

vanghen zytgeweest.

Owat eene verghewenſte ende

vreught-weerdighe ſake is't, dat

Godtſelver door een hayrken ghe

vanghen
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vanghen wort! van welcke ſooko
ſtelijckeghevangheniſſe de oorſake

is, het aenſien van Godt, het welck

niet andersen is( volghens het ghe

ne wy gheſeyt hebben) dan ons

ſlecht, leegh, ende verworpenwe

ſen te beminnen : want tenwaer

dat hy door fijne oneyndelijcke
bermhertacheyt ons eerſt aenſchou

de, ende beminde, ghelijck den

H. Joannesſeght, ende hy ſich tot
deraerden toe vernedert hadde, hy

en ſoude niet ghevanghen worden,

door de vlucht van het hayrken van

onſe liefde : want ſy en ſoude ſoo

hoogh niet konnen vlieghen, om

deſen Goddelijcken voghel te van

ghen; maer om dat hy ſich ſoo ver
worpen, ende vernedert heeft om

ons teaenſien, ende onſen vluchtte

verheffen, ſoo heeft hy de cracht,

ende weerdicheyt aen onſe liefde

ghegeven, hierom heeft hy ſy ſelvé
door de vlucht van dit hayrken la

ten vanghen, dat is te ſegghen , hy

heeft ſich daer in behaegnt, ende

hierom is
hyghevanghen geweeſt,

het welckſy hier te kennen geeft,

ſegghende:

In mijnen hals hebt ghyt

aenſten,

Waer doorghy cockghe

vanghen zijt geweeſt.

Ende op deſe maniereis't ghe
loofelijck, dat eenen voghel, die

niet ſeer hoogh en vlieght, den
konincklijcken Arent comt te van

ghen, die nochtans ſeer hoogh

vlieght is't dat hy om leegh vlieght

endeſich vrywillichlijck wilt laten

vanghen,

Ende ghewondt in eene

mijnderooghen.

Door de ooghe wort hier het Ge

loove beteeckent, ende ſy ſpreeckt

maer van eene alleen, ende ſy ſeght

dat den Beminden door die ghe

wondt is gheweeſt: want waert dat

het Gheloove, ende de trouwe der

ziele tot Godt niet alleene en ware,

maer dat-ſe met eenich ander op

ſicht, ofte voldoeninghe gemengelt

ware,ſoo en ſoude ſy ſoo verre niet

konnen gheraken om Godt te won

den door de liefde, ende hierom

moet de ooghe de eenighe weſen,

waer door den Beminden ghewone

wort,
ghelijckhetoock maer een

hayrken alleen moet zijn,waer door

hy ghevanghen wordt. De liefde

met de welcke den Bruydegom van

ſyne Bruydt ghevanghen wordt, is

ſoo innich, ende valt in deſe eenige
hetrouwicheyt, die hy in haer ſiet,

# is't by aldien hy ghevangé wirt

door het hayrken van hare liefde ,

de ooghe van haer Gheloove ſtrickt
hem ſoo vaſt, ende nauwe met ee

nen
onbindelijcken bandt, dat de

groote teerheyt der affectie, die hy

haer is draghende, in hem eene

wonde der liefde
veroorſaeckt. Het

ſelveſeght den Bruydegom van het

hayr, ende vande ooghe in't Boeck

der Sanghen, ſprekende ſyne Bruyt

toe met deſe woorden : Ghy hebt

mijn hertegbewonde, myne Suſter,my

ne Bruydt, ghy hebt mijn herte ghe

wondt met eene van u ooghen , met een

hayr van uiven bals.Alwaer hytwee

mael herhaelt, dat ſyfijn herte ghe

Cani, 4

9,

wondt heeft, te weten met de oo

ghe, ende met het hayr;ende hier

omis't dat deziele in dit Gheſangh

deſe
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deſe twee dinghen verhaelt, ghe

lijck haren Beminden grootelijckx

bedanckende over eene ſoo weerdi

ghe jonſte, ende gratie, ende oock

om haer ſelven te verheughen over

haergheluckich lot, te weten , dat

Quandotu me miravas, . .

Tu gratia en mitus ojos imprimian,

Por eſo me ademavas

Y en eſo merecian

Los miosadorarlo que en ti veian.

haren Beminden ſich In haer be

haeght heeft, ende hierom ſoo is't

dat ſy'et hem altemael toe-ſchryft

in't naervolghende Gheſangh, ſeg

gende :

XXIV. GH E SAN GH
Als ghy my aenſchouwden,uwe ooghºf

Druckten ugratie in mijn herte,

Hierom bemindeghy myſeer,

En daer door waren myne onghen

Weerdicht aanbidden dat 'in uſaghi，

Uytelegginghe,

##### Et is eyghen aen eene

# H # volmaeckte liefde van
# haer# iet te

gººg Sº: WIIlen toe-Ichryven ,

#### maer alles aen haré Be

minden toe-te-eyghenen; endege

merckt dat dit oock ghebeurt inde

wereltſche liefde, hoe veel te meer

en behoor'et niet te weſen in de

Goddelijeke liefde, alwaer de re

den, om het ſelven te doen , ons

iſoo grootelijckx verbindt ? ende ge

merckt dat de Bruydt in de twee

voor-ghemelde Gheſanghen hier iet

heeft ſchynen toe-te-ſchryven, te

weten, dat ſy te ſamen met haren

Beminden was kranskens makende,

ende dat ſy die met haer hayr by

een was vlechtende , 't welck voor

waer een werck was van een ſeer

groot ghewicht ende weerde, ende

dat-ſe daereen boven haer ſelven

oock beroemt, dat haren Bruyde

gom met een van hare hayren ghe

vanghen , ende met een van haere

# ghewondt is gheweeſt,waer

-

door ſy haerſelven groote verdien

ſten ſchynt toe gheſchreven te heb

ben, hierom ſoo is't dat ſy in dit te

ghenwoordich Gheſangh hare mey

ninghe ſoeckt te verclaren,ende het

bedroch, dat daer ſoude konnen

ſchuylen, te weiren, vreeſende dat

men haereenighe verdienſte ſoude

toe-ſchryven, ende alſoo Godt min

der geven, als hem toe-comt, en de

ſy wel ſoude begeeren; overſulckx

alles hem toe-ſchryvende,ende hem

te ſamenbedanckende, ſeght ſy,dat

de reden, waerom dat hy met een

hayrken van hare liefde gebonden,

ende met d'ooghe van haer Gelooa

veghewondt is gheweeſt, geen an

der gheweeſt en is, dan om dat hy

ſich gheweerdicht heeft haer de gra

tie te jonnen van haer goedertiere

lijck,ende met liefde t'aenſien,waer

door hy haer ſeer gtatieus, aenghe

naem, ende lief-ghetallich voor ſy

ſelven ghemaeckt heeft, ende dat ſy

alſoo door deſe gratie, ende weer

dicheyt, die ſy van hem ontfanghen

E e e e heeft,
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heeft, fijne liefde ende de ſterckte

desghemoedts verdient heeft, op
dat-ſe haren Beminden met min

ſaemheyt ſoude moghen aen-bid

den, ende te ſamenwercken doen,

die ſyne gratie, ende liefde weer

dichſouden moghen zijn.

Alsghy my aanſchouwe
den.

Te weten, met eene affectie der

liefde, want wy hebben nu alreedts

# , dat Godts. Aenſchouwen,

ierghenomen, ende verſtaen wort

voor Beminnen.

-Uweooghen

Drucktë ugratie in mijn

herte.

De ooghen des Beminden be

teeckenen ons hier ſyne goedertiere

ende bermhertige Goddelijckheyt »

de welcke,# haer ghenadelijck

tot de ziele neyght, ſtort, en druckt

in haer ſyne liefde,ende gratie,waer

- mede hy haer ſoodanichlijck ver

ciert, ende verheft, dat hy=ſe deel

achtich maeckt van ſyne Godtheyt.

De ziele ſiende dan de groote weer

dicheyt, ende verheventheyt,inde

welcke Godthaer gheſtelt heeft,

ſeght : -

Hierom beminde ghy my

ſeer.

Seer beminnen, dat is iemandt

crachtelijck beminnen, ende het is

meer » als iemandt ſlechtelijck te

beminnen,ende 'tis ghelijck iemant

dobbel te beminnen, dat is te ſeg

ghen, iemandt om twee redenerf,
ofte oorſaken te beminnen. Ende

alſoo geeft de ziele in dit Gheſangh

de twee beweegh-redenen te ken

nen vande liefde, die ben Bemindé

haer is draghende ; waer door hy

haer niet alleenlijck en beminde als

# door een hayrken van

ren hals, maeroock als ghewont

zijnde door eene van hare ooghen.

Ende ſy ſeght dat de reden van ſoo

ſtercke, ende crachtighe liefde is,

om dieſwille dat hy haer door fijn

aenſchouwen de gratie heeft ghelie

ven te geven, op dat hy alſoo fijn

behaghen in haerſoude nemen,haer

gevende het hayr van ſyne liefde,

ende door fijne liefde de ooghe van

haer Gheloove formerende. Ende

hierom ſeghtſy :

Hierom beminde

ſeer.

Want te ſegghen dat Godt ſyne

ratie ſtelt inde ziele, dat is, dat hy

aer weerdich , ende bequaem

maeckt om ſyne liefde te ontfan

ghen. Overſulckx is't al'et ſelven,

al oft ſy ſeyde : om dat ghy uwe

ghy my

- gratie in my geſtelt hebt,de welcke

eenen weerdighen pant is van uwe

liefde; hierom was't dat ghy my

grootelijckx beminde, dat is, hier

om verleende ghy my overvloedige

gratie. Ende dit is't, het ghene den

H. Joannes ons leert, ſegghende :

Hy geeft gratie om gratie, al oft hy

wildeſegghen: hy geeft gratie, om

de gratie, die hy ons ghegeven

heeft, het welck is meerdere gratie

geven : want ſonder ſyne gratie,en

konnen wy ſyne gratie niet beko

men , ende verdienen, Ogn dit wel

US
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te begrypen, ſoo moeten wy be

mercken, dat ghelijckerwys Godt

Almachtich niet bemint buyten ſy

ſelven ten zy om ſy ſelven, ſoo is't

dat hy alle dinghen oock bemint »

helijck hy ſy ſelven bemint, door

# hy alles bemint voorſy ſelven:

want de liefde is hier het eynde,tot

de welcke alles beſtiert wort, ende

alſoo en bemint hy gheene dinghen

om het ghene ſy in haer ſelven zijn.

Overſulcx als Godt eene ziele lief

heeft , ſoo ſtelt hy die ghelijck op

eene ſekere maniere in ſy ſelven,

ende maeckt haer alſoo gelijck aen

hem,ende bemint de ziele met hem

te ſamen in ſy ſelven, met de ſelve

liefde daer hy ſy ſelven mede be
mint: ende hierom verdient de zie

le de liefde Godts, door elck goet

werck, het welck ſy doet : door

dien ſy met deſe gratie, ende ver

heventheyt begifticht zijnde, Godt

ſelver verdient in elck beſonder

werck, ende hierom ſeght ſy in het

naervolghende Versken: . -

Ende daer door waren

mijne ooghen

H'Veerdich ---

In deſe jonſte, ende gratie, die de

ooghen van uwe bermherticheyt

my deden, verheffende my tot uwe

liefde, hebben myne ooghen ver

dient , ende weerdich gheweeſt

'-t Aenbidden dat s'in

u ſaghen.

t Aloft ſy hier doo wilde ſegghen:

weet, o mijnen Bruydegom , dat

de crachten mijnder ziele, die te

vooren ſoo ſlecht, en de verworpen

waren om hare ellendicheyt, ende

wynighe behendicheyt, die ſy had

den in hare werckinge, nu verdient

hebben van verheven te zijn om u

t'aenſchouwen : want dat de ziele

Godt kan aenſchouwen, en is an

ders niet, dan dat-ſe hare wercken

inde gratie Godts kan doen, ende

hierom verdienden nu de ooghen

der ziele in hem t'aenbidden, door

dien dat ſy aenbaeden inde gratie

van haren Godt. Sy aenbaden, het

# ſynu in hem aenſaghen, ver

icht, ende verheven zijnde door

ſijne gratie, ende jonſte, het welck

ſy te voren geenſints en ſaghen, om

hare in-gheborene blindtheyt, ende

verworpentheyt. Maer wat is't

voor eene ſake, die ſy nu ſaghen?

Sy ſagen voorwaer in hem de groot

heyt der deughden, eene overvloe

dicheyt der ſoeticheyt, eene onge

mete goetheyt, liefde, ende berm

herticheyt, ende ontallijcke welda

den, die ſy van hem ontfangen had
de , 't zy als ſy was inden ſtaet van

ratie, 't zy oock als ſy daer uyt ge

telt was: ende alle# dinghen »

ende grootheden verdienden de oo

ghen der ziele nu met verdienſten te

aen-bidden, door dien ſy met de

gratie Godts begifticht waren, het

welck ſy te voren niet alleenlijck

niet weerdich en waren te aen-bid

den, noch te aenſchouwen, maer

ſelver oock te overlegghen : want

de blindtheyt , ende plompicheyt

der ziele, die buyté de gratie Godts

is, die is ſeer groot.

Ee ee 2 XXV,
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xxv. GH EsAN GH
No quieras deſpreciarme »

Que ſi color moreno en mihallaſten

Yabien puedes mirarme,

Deſpues que me miraſte

Que gracia,y hermofura en midex
C»

Ick bid u en miſacht my niet,'

Al hebd' iet ſwarts in my gbevonden,

Ghy mooght my nu wel aenſchouwen 3.

Naer datghy my hebt aengheſien

Door-dien dat ghygratie,

En ſchoonheyt in mij hebt ghclaten,

Uyt-legginghe,

# E. Bruydt nu moe

### , ende ha

rootelijckx pryſende,

énde beroemende over

* de panden der gratien,

die ſy van haren Beminden bekomé

heeft , ende ſiende dat ſy daerom

weerdich is gheacht te zijn, door

dien dat 'er gaven zijn, die van hem

komen, al is't dat ſy van hare natu

reſeer ſlecht, ende verworpen is,

ende geene weerdicheyt ter werelt

en verdient; ſoo neemt ſy nochtans

de ſtouticheyt van haren Beminden

aen-te-ſpreken, hem biddende dat

hy haer voortaen niet meer en ſoude

kleyn achten, noch verſmaden :

want al is't ſchoon dat ſy te voren

ſulckx verdiende door de leelijck

heyt van hare ſchult, ende verwor

pentheyt van hare nature , des niet

teghenſtaende, ghemerckt dat hy

haer nu eens aenſien heeft, waer

door hy haer met ſijne gratie ver

eiert, en de met ſchoonheyt bekleet

heeft, ſoo kan hy haer anderwerf,

'jae meerdere reyſen aenſchouwen,

vermeerderende in haer fijne gratie,

ende ſchoonheyt, ghemerckt hy nu

daer toe reden , en de oorſake ghe

ººk: heeft, door dien by haer wel

aenſſen heeft, als wanneer ſy'et niet

en verdiende, noch daer toe eenige

bequaemicheyt hadde -

fck bid u en miſacht my

77tet.

Al oft ſy wilde ſegghen : Aene

gheſien ick niet gheſeyt en hebbe,

oft 't1s.# , en wilt my

voortaen niet meer verachtë: want

Al hebdy ietſºvarts in

myghervonden.

Want al is't dat ghy te voren, eer

# my aenſchouwde, in my lee

ijckheyt, ende vuylieheyt der ſon

den, ende der onvolmaecktheden,

ende oock verworpentheyt van my

men natuerlijckenaerdt ghevonden

hebt , nochtans - - - - - -

Ghy mooght mij nu wel

aenſchouaven,

Naer dat ghy my hebt

aengheſten.

Af-waſſchcnde in my die ſwarte,

ende
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ende onaenghename verwe,met de cob, ſijnen beminden, ende uyt

welcke ick niet en verdiende ghe-verkoren vriendt, ſegghende : óm

ſien te zijn, ſoo mooght ghy my nu dat ghy eerlijckxyt ghehºorden in myne

vrylijck dickwilder aenſchouwen, ooghen , en de glorieus , ſoo heb ick u
Iſai.43

door dien dat ghy in my die ſwar lief ghehade. Dat is te ſegghen, ghy"

ticheyt van verwe niet alleenlijck

verdreven hebt, door u eerſte aen

ſſen, maerghy hebt my daer-en-bo

hebt myne liefde meerder verdient,

ende oock eene meerdere gratie van

mynegaven, om de eerlijckheydt,

ven oock weerdighergemaecktom ende ſchoonheydt der glorie, dië,

aenſen te# worden: ghyvan my## De

- , geeſtelijcke Bruydt geeft dit oock

- Dooredien dat gy grattte,## in hare Minne

- anghen , ſprekende tot de Doch

Enſchoonheyt in my hebt teren## ſºgghende : cant t

helaten lek ben ſwart, maar ſchoºn van ge- -

& • - daïnte ghy Dochteren van gerijns*

Godt die neemt een beſonderge

noeghen, endebehaghen inde zie

le, de welcke met ſyne gratie bea

gifticht is, door-dien hy inde ſelwe

ſyne aengenamelijcke woon-plaet

ſegheſteltheeft, ende ſy inſijnghe

ſelſchapſeer vereert, ende verhe

venblyft, ende daerom bemint hy

haerop eene onuytſprekelijcke ma

niere,ende begifticht haer in alle

gh-evallen, ende in alle hare werc

ken met meerdere liefde, ende gee

ſtelijcke gaven : want de ziele die

door de liefde vergroot, ende ver

eert is, verkryght veel van Godt

door hare ghebeden, het welck hy

te kennenghegeven heeft, ſpreken

de door den Propheet Iſaias, tot Ja

A

*,

'3xºr/-E Sensºtº

Eggº
73 'ſWN,

AſS 2), E
S. , ,,ſ"

lem , en de daarom ſoo heeft my den

Koninck lief ghehade, ende in ſyne

ſlaap-kamergbeleydt. Dat is te ſeg

ghen: Alis't dat ick van myſelven

ſwartben, ſoo ben ick nochtans

van ſijnen t'weghen ſchoon, en de

hieroun heeft hy my eene veel

grootere liefde ghegeven, ende

meer binne-waertsgheleyt,my ge

vende meerdere gratien, ende jon

ſten. Met rechtsende reden mooght

ghy my nuwelaenſchouwen, omy

nen Godt , naer dat ghy my eens

aenſien hebt , ghemerckt dat ghy

door u eerſte aenſchouwen uwe gra

tie, ſchoonheydt, eere, glorie,en

de geeſtelijcke rijckdommen in mg.

ghelaten hebt,

Af

"D

- xxvi:
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XXVI GHESANGH
Cogednos las rapoſas,

Que eſtà ya florecida nueſtra vinna,

En tanto que de roſas

Hazemos una pinna

Y no pareſca nadie en la montinna

Vanght ons de vos kent alle-gader,

Want onſen Wijngaert die heeft nu

ghebloeyt,

Ter wylen dat wy beſich zijn uyt rooſt

Voor u te maken een pyramide,

Dat niemandt op't gheberchten en ver

ſchyne.

Uyt-legginghe.

waakſe EBruydtſiende dat de
# ###
#

#
# nu gheſtelt zijn op't

## van hare#

r maecktheyt , alwaer ſy

nu is ghenietende de welluſte, ſoe

ticheyt, ende den geur der ſelve,

ghelijckerwys men de ſchoonheyt,

ende ſoeten geur der plantſoenen

dan ghenieten, als ſy volcoment

lijck ghebloeyt zijn, wenſchende

deſe ſoeticheyt ſonder op-houden

te ghenieten, ſonder dat er iet tuſ

ſchen kome, het welck die ſoude

konnen beletten; ſoo is't dat ſy in

dit Geſangh de Enghelſche Geeſten

tot hulpe roept, ende bidt, dat ſy

van haer ſoude willen afweiren al

het ghene, het welck de bloeme,

ofte bloeyende jeught , van hare

deughden, ter aerde ſoude konnen

doen vallen; ghelijckerwys zijn alle

vertooringhen , quellinghen , be

koringhen, ongheruſticheden, gea

negentheden, verbeeldinghen, en

de andere beweginghen der ziele ,

die de ruſte, vrede, ende inwendi

he ſoeticheyt als dan gheneyne

ijck komen te beletten,als wanneer

ſ; met eene meerdere vreught, en
** - - - - -

-

-

- - - - - --

de welluſte, alle de deughden te ſa

men met haren Beminden is genie

tende. Want de ziele is onder-tuſ

ſchen gewoon in haren geeſt te ſien

alle deughden, die haer van Godt

ghegeven zijn, Godtſelver dit licht

1n haer werckende , ende als dan

draeght ſy die al te ſamé op aen ha

renBemindé met eene ſeer wonder

lijcke vreught, ende ghenoechte,

ghelijck een pyramide van bloemen

ghevlochten , waer in, als den Be

minden die ontfanght, ghelijck hy

die als dan inder waerheyt is ont

fangende, ſoo wort hem daer door

eenen ſeer grooten dienſt beweſen,

ende aen gedaen, door-dien dat de

ziele haer ſelven als dan te ſamen

met alle deſe deughden op-offert,

het welck voorwaer den alder

grootſten dienſt is, die de ziele hem

doen kan. Overſulckx eene vande

# , de welcke ſy,

andelende met Godt, ghewoon is

te ontfanghen , is deſe, de welcke

fy ontfaught in deſe maniere van

gifte, die ſy doet aen haren Bemin

den. Soo dan, wenſchende dat haer

niet en ſoude af-weiren, noch deſe

inwendinghe vreught komen te be

letten,
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letten, de welcke is dien bloeyen

den wyngaert, ſoo is t, dat ſy niet

alleenlijck en wenſcht, dat alle die

beletſelen van haer ſouden af-ghe

weirt worden, maer ſy wenſcht

duer-en-boven oock, dat haer eene

alder grootſte eenicheyt, ende af

gheſcheydentheyt van alle dinghen

mocht ghegeven worden, inder

voegen, dat in alle hare ſoo inwen

dighe, alsoock uytwendige crache

ten, ende ghenegentheden , geen

beeldt, noc# van eenige

ſaken tuſſchen hare ziele, ende ha

ren Beminden, ſich en vertooghde,

noch voor-ſtelde, ter wylent ſy in

eene gemeyne eenicheyt, ende vera

ſaninghe beſigh zijn met malkan

deren de pyramide te vlechten,en

de te ghenieten.

Vanght ons de voskens

allegader,

Want onſen wijngaert

die heeft nu ghebloeyt.

Den Wijngaert is de plante van

alle deughden der ziele , den welc

ken haer voorts-brenght den wijn

van eenen alder-ſoetſten ſinaeck,

ende als-danbloeyt deſen Wijngaert

der ziele , als wanneer ſy haer ver

heught inde vereeninghe van haren

wille met den Beminden »ende alle

deſe deughden te ſamen gheniet,

In welcken tydt komen ghemeyne

lijck inde memorie, ende in de in

beeldende cracht vele , ende ver

ſcheyde voor beeldinghen, ende ge

daenten; end: in het finnelijck deel

veelderley verſcheyde beroerten,

die de ziele in hare ruſte verſtooren,

ende doen door hare groote ſubtyk.

« - - - - - - -

heyt, ende levendicheydt haer den

ſinaeck, en de ſoetiche, t verlieſen,

de welcke ſy als-dan is genietende,

haer buyten maten ſeer quellende.

Denduyvel veroorſaeckt oock ghe

# in deſen tydt vele ver

ſtooringhen,beroerten, verſchrickt

heden, ende vreeſen, die hy in de

ziele comt te verwecken, het welck

fy hier Voskens noemt. Want ghe

lijckerwys de ſnelle Voskens door

hare lichte ſpronghen het bloeytſel

der wijngaerden doen af-vallen,

ende diealſoo ſchenden, alſoo doen

oock van ghelijcken die in beeldin

ghen, ende beroerten, de welcke

door hare ghewoonelijcke lichtic

heyt, ende veerdicheyt het bloeyt

ſel der ſoeticheydt inde ziele beleta

ten, ende doen afvallen,de welcke

ſy als dan is ghenietende, ghelijck

wy ghefeyt hebben. Daer-en-bové

oock, dat ghelijck de Voskens

ſchalck, ende boos zijn om te hin

deren, ende te beſchadighen; al

ſoo oock deſe verbeeldinghen te ſa

men met den duyvel trachten het

bloeytſel der ſoeticheyt vande ziele

te verderven, ende te niet te bren

ghen, op dat'et gheene vruchten en

ſoude voorts-brenghen. Ende dit is

het ghene de Bruydt in't boeck der

Sanghen vraeght,ſeggende : Vanghe

ons de kleyne voskens, die de Wijn

gaerden bederven : want onſen Wijn

gaert is gheblocyt. Ende hierom

wenſcht de ziele dat men die kleyne

voskens vanghe, ende oock op dat

cant, zº

15

ter beter ghelegentheyt, ende tydt

ſoude weſen om te doen, het ghene

hier volght, te weten:

Terwylen dat ovy beſich

#n uijt rooſen,
- PZwo.

4



'612 Uyt-legginghe derGheſanghen.

Voor u te maken een pij

ramide.

Op deſen tyt, inden welcken de

ziele met vernoeghen de bloeme

van deſen Wijngaere is ghenietende

inden ſchoot van haren Beminden,

ſooghebeurt'et, dat alle de deugh

den haer ſtellen in ordre, ende haer

ſelven brengen tot het opperſte van

hare volmaecktheyt, ghelijck wy

betoont hebben, toogende, ende

evende aende ziele haren liefelijc

é geur,ende ſoeticheyt,ende dat in

de ziele ſelve,ende te ſamé in Godt;

inder-voeghen, dat et aende ziele

dunckt, dat'et van haer, ende van

haré Beminden eenen alder-jeugh

dichſten, ende ſeer ſchoon-bloeyen

den Wijngaert is. Ende als dan ſoo

vlecht de ziele alle deughden te

ſamen, makende ſeer ſoete, ende

ſmakelijcke inwendighe wercken

der liefde, in elcke van de deughden

in't beſonder, ende oock in alle die

ze ſamen, ende die alſoo te ſamen

ghevoeght, offert ſy aen haren Bes

minden met eene onuytſprekelijcke

teericheyt , ende foeticheyt der

liefde, waer toe haren Beminden

haer oock helpt, ende byſtaet :

want hierom ſeght ſy :

Terwylen dat wij beſch

R4/71 -----

Voor u te maken eene pije

ramide.

Te weten, mijnen Beminden,

en ick te ſamen, ende alſoo is deſe

by-een-voeginge der deughden ge

lijck eene Pyramide van rooſen ge

maeckt , ofte wel ghelijck eenen

pyn-appel: want ghelijckerwys ee

nen pyn appel ſeer hardt, ende

ſterck is, beſluytende in ſy ſelven

vele andere kernen, die niet minder

ſterck en zijn; alſoo oock deſe pyra

mide, de welcke de ziele bereydt

Amaeckt voor haren Beminden, is

alleen maer eene volmaecktheydt

der ziele , de welcke vele vol

maeckthedé van noch andere ſterc

ke deughden , ende rijcke geeſte

lijcke gaven ſterckelijck, ende or

dentlijck in haer ſelven beſluyt, en

de behelſt: want alle volmaeckthe

den der deughden komen over-een,

ende worden beſtiert tot eene vol

maecktheyt alleen der ziele, met

de welcke, ter wylent ſy bekom

mert is om die te volmaken ende op

te offeren aen haren Beminden indé

Geeſt, ſoo is't van noode, dat men

niet alleenlijck de Voskens en ver

jaeght, maer oock

Dat niemandt op't ghea

berchten en verſchijne.

Want tot deſe Goddelijcke, ende

inwendighe oefeninghe wort oock

de eenicheyt verſocht, ende oock

de vervremtheyt van alle ſaken, de

welcke de ziele ſoude konnen ont

moeten, ende haer vertoogen, 'tzy

van wegens het finnelijck deel, 'tz

oock van weghens het redelijc

deel , in welcke twee deelé beſtaet,

ende beſloten is geheel het accort,

ofte over-een-kominge der Crach

ten »ende der ſinnen des menſche,

het welck ſy hier de Gheberchten

noemt, ende ſeght, dat niemant

daer op en verſchyne: dat is te ſeg

ghen, datter inde crachten, ende

finnen van het gevoelijck deel geene

beelden,
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noch ghedaenten van"#
noch oock eenighe natuerlijcke

werckelijckheden en verſchynen ,

ende ſich vertooghen,door-dien dat

de ſinnen, ſoo uytwendighe,als in

wendighe, een beletſel ſtellen, is 't

dat ſy in dit gheval komen te werc

ken; ende van ghelijcken oock,dat

ter inde geeſtelijcke crachten, hare

eyghene werckelijckheden , ende

oefeninghen niet gheſien en wordë.

Want als de ziele tot de vereeninge

der liefde gekomen is,ſoo en werckt

ſv niet meer, noch ten is niet noo

XXVII.

Detente cierco muerto

Ven aaſtro que recuerdas los amo

ICS

Aſpira por mi huerto

Y corran ſus olores

Ypacera elamado entre las flores.

dich dat hare geeſtelijcke eraehten

wercken, door-dien dat het werck

der vereeninghe nu volmaeckt is,

beminnende het ghene ſy aldaer

verſtaen hadde : ghelijckerwys als

iemandt ghekomen is tot het eynde

daer hy toe trachte , ſoo houden

alle middelen op, die hy gebruyck

ten om daer toe te gheraken. Soo

dan , Dat niemandt# gheberchten

en verſchyne, maer dat alleenlijck

den wille zy# den Beminden, op

die maniere ghelijck het gheſeyt is,

G H E SAN G H.

Houdt op ghy dooden noorden vindt,

Ghy guyden wint comt, die liefden ver

weckt,

Dooreblaeſt mijn hofken met u ſoet ge

ruys

Dan ſafetgeven ſijnen ſoeten geur,

En den Beminden ſal ghevoet worden

Tuſſchen de Bloemen.

- - Uytelegginghe.

## Oven al het ghene wy

B&# geſeyt# ſoo ſou

# #S

#####
Geeſtsoock wel konné

veroorſaké, dat het ſa

ende inwendighe ſoeticheyt ſoude

op-houdé inde ziele van deſe Bruyt,

daer ſy hier voren van gheſproken

heeft; het welck ſy vreeſende, ſoo

doet-ſe in dit Geſangh twee dinghé.

Ten eerſten, ſy tracht met alle

neerſticheyt de deurre te ſluyten

aen alle geeſtelijcke dorricheyt, ſijna

de ſeer ſorghvuldich om de devotie

te onderhouden uyt vreeſe dat de

# de de dorricheydt des

dorricheyt haer daer niet in-en

dringhe. Ten tweeden, ſoo aen

roept ſy den H. Geeſt, vol-herden

de in't Ghebedt, op dat daer door

niet alleenlijck de dorricheyt buy

ten en blyve, maer oock, op dat ha
re devotie ſoude vermeerdert wor

den , ende de ziele de deughden

in de inwendighe oefeninge ſou

de ſtellé, hebbende alleenlijck maer

het opſicht , op dat haren Bemin

den ſich daer in meerder ſoude ver

noeghen » ende verheughen.

Houdt op ghy doodenHoºft gb)

noorden

*
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noorden vindt.

Den Noorden windt is ſeer kout,

ende dor, die de bloemen doet ver

dorren, verſlenſen, ende verdroo

ghen; ende ghemerckt dat de gee

ftelijcke dorricheyt de ſelve uyt

werckinge veroorfaeckt inde ziele,

daer ſy in is, hierom ſoo is't dat-ſe

haer noemt eenen Doeden noorden

svindt te weſen, door-dien dat ſy de

ſoeticheyt. ende het geeſtelijck ſap

uyt-bluſcht , ende te niet brenght,

ende dat om d'uytwerckinghe, die

ſy veroorſaeckt. De geeſtelijcke

ruyt dan ſoeckende haer ſelve met

de ſoeticheyt der liefde te onder

houden, ſooſeght ſy aen de dorric

heyt, dat-ſe ſoude op houden, het

welck alſoo te verſtaen is, dat ſy

moet eene beſondere ſorghvuldic

heyt hebben van wercken te doen,

waer door ſy af-gheweirt worde,

bewarende de ziele, ende haer oma

treckende vande ghelegentheden

van daer in niet te vallen.

Maer comt ghy zuyden

9vindt die liefden ver

oveckt.

Den zuyden windt is eenen ande

ren windt , die ſeer ſoet , ende aen

ghenaem is, hy brerght ghemeyne

ijck den reghen met hem, hy doet

de kruyden op: waſſen, de bloemen

bloeyen, ende haren geur verſprey

en : wiens uytwerckinghen geheel

contrarie zijn aen de uytwerckin

ghen vanden noorden windt. Door

delen 5uyden windt verſtaet hier de

ziele den H. Gheeſt ,ende ſeght dat

hy de liefden verweckt: want als de

ſen Goddelijcken windt de ziele be
- -

waeyt, ſoo is't dat hy haer gheheel

ontſteeckt, vermaeckt, ende moet

eeft, ende verweckt haren wille

ſoodanich lijck , ende alle hare ghe

negentheden, die te voren gheheel

vervallen , ende ghelijck in ſlaep

waren, verheft hy inſulcker voe

ghen tot de liefde Godts, dat men

met recht magh ſegghen, dat hy is

eenen verwecker der liefden.

Dooreblaeſt mijn hofken

met u ſoetgheruys. "

Wy hebben nu alreets gheſeydt,

dat de ziele dien Wijngaert is, den

welcken in deughden bloeyt; maer

nu noemt de Bruydt de ziele hier

eenen hofte weſen,waer in de bloe

men der deughden, ende der vol

maecktheden gheplant zijn. Maer

hier ſtaet te bemercken,dat de ziele

niet en heeft gheſeyt, blaeſt in mijn

hofken, maer Door-blaeſt mijn hof

ken: want daer is een groot verſchil

tuſſchen het blaſen van Godt in de

ziele , ende tuſſchen het blaſen van

Godt door de ziele: want inde ziea

le blaſen, en is anders niet dan in

haer gratie, gaven, ende deughden

te ſtorten ; inaer door de ziële te

blaſen, dat is, als wanneer Godt

de deughden , ende volmaeckthe

den, die nu alreedtsaende ziele ge

geven zijn, connt te raken, die ſoo

danichlijck vernieuwende, ende

roerende,dat-ſe eenenſeer wonder

lijcken ſoeten geur van haer geven,

ghelijckerwys als men de goede

kruyden, ende ſpece!yen keert en

de wendt, de welcke als-dan eenen

overvloedighen geur van haer ſelvé

geven, ende verſpreyen, die te vo

ren daer ſoo overvloedelijck niet

en was, noch oockſoo ſeer niet ge

roken
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roken en wirt, want de deughden.

die de ziele in haer verkreghen

heeft, en worden van haer altydt

metterdaet niet ghevoelt, noch ge

noten, door-dien dat de deughden

Ighelijck wy betoont hebben ighe

durende dit leven inde ziele zijn be

ſloten, ghelijckde bloemen in hare

botten; oft ghelijck de ſpecery en »

die ghedeckt, ofte gheſloten zijn,

weſckers ſoeten geur men niet be

vatten en kan, tenzy , dat-ſe ont

deckt worden, ende gheroert. Maer

Godt die geeft ondertuſſchen ſoo

groote gratien, en de jonſten aende

ziele fijne Bruydt, dat hy, blaſende

met ſijnen Goddelijcken Geeſt door

dienhof der ziele, alle die botten

der deughdenopen doetgaen, ende

ontdeckt die wel-rieckende ſpece

ryen der hemelſche gaven, vol

maecktheden, ende rijckdommen

der ziele, ende openende denſchat,

alle hare ſchoonheyt ontdeckt,ende

te voorſchijn brenght; endeals-dan

ſoo is't eene wonderlijcke ſake om

ſien, ende lieftelijck om riecken, te

weten, de rijckdammen der gaven,

de welcke aende ziele ontdeckt

worden, ende de ſchoonheydt van

alle die bloemen, die nu alreets ge

heel open zijn, ende den geur der

ſoeticheyt, denwelcken in't beſon

der volgens hare nature is verſpreya

dende, ende van haer gevende, het

welck ſyin't naervolgende Versken

te kennen geeft, als ſy ſeght:

Dan ſalet geven ſijnen

ſóeten geur.

Welckengeur ondertuſſchen in

ſoo groote overvloedicheyt is, dat

het aende ziele ſchynt, dat-ſe ghe

heel met welluſten bekleedt is,ende

baeyt , ofteſwemt in eene onweer

deerlijcke glorie, ende daer mede

overgoten is , ende dat in ſulcket

voeghen, dat ſy die niet alleen in

wendichlijcken gevoelt, maer uyt

wendelijck comt ſy oock ſoodanich

lijckt'overvloeden, dat de ghene,

die daer op wel willen letten, het

ſelven lichtelijck komen te bemerc

ken, aende welcke oock dunckt,

dat deſeziele is, ghelijck eenen al

erluſtichſtenhof, vervult met God

delijcke welluſten, ende rijckdom

men. Ende menſiet dit niet alleen

lijck in deſe H. Zielen, als deſe

bloemen ontloken zijn , ofte open;

maer men ſiet by-naer altydt, dat

ter iets in haer uyt ſchynt, ick en

wete wat groots, ofte achtbaers,het

welckeene ſekere eerbiedinghe,en

de opſicht in andere perſoonen vera

oorſaeckt, ende dat om de boven

natuerlijcke uytwerckinge,de welc

ke is uyt-ſchynende inden perſoon,

voorts komende uyt de ſeer na-by

komende , ende ghemeynſaemlijc

ke mede-deelinghe met Godt, ghe

lijck het ghebeurt is aen Moyſes, Exod.

vanden welcken gheſchreven ſtaet 1

in het Boeck Edi, dat de Kin- 43:3°°

deren van Iſrael ſijnaenſicht niet en

konden aenſchouwen, om de groo

te glorie, ende majeſteyt, die in

ſijnen perſoon ghebleven was, om

dieſwille dat hy met Godt aenſicht

aen aenſicht ghehandelt hadde.

Indeſe blaſinghe vanden H.Geeſt

door den hofder ziele, de welcke is

eene minnelijcke beſoeckinghe, die

hy haer doet, comt den Bruyde

ghom,den Sone Godts ſich aen haer

mede-deelen op eene ſekere verheve

maniere : want hierom is't, dat hy

ſijnen H. Geeſt voor uyt ſendt, ghe- -

lijck hyaen de Apoſtelen ghedaen

Ffff 2. heeft,
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heeft, den welcken is ghelijck den

bereyder der ruſt-plaetſe, op dat hy

de ruſt-plaetſe vande ziele ſyne

Bruydt voor hem bereyt ſoude ma

ken, haerinde welluſten verheffen

de, haren hofin orden ſtellende,de

bloemen openende, fijne gaven onta

deckende, ende vertooghende,en

de haer vercierende met tapiſſeryen

fijnder gratie, ende rijckdommen.

Overſulckx wenſcht de ziele met

eene ſeer vierighe begeerte, dat den

dooden noorden vindt ſoude op-hou

den, endeden zuyden windt komen,

op dat hy haré hof door-blaſe, waer

door ſy vele goede dinghen te ſamé

komt te winnen: te weten, hetge

nieten der deughden , als ſy die in

eeneſoete oefeninghe comt te ſma

ken , ghelijck wy gheſeyt hebben ,

ſy wint oock de ghenietinge van he

ren. Beminden inde ſelve: want

door den middel der ſelve deughdé

h ghelijckwygheſeyt hebben]comt
y ſich aen haer op eene volmaeckte

maniere mede-deelen, ende begif

ticht haer met meerdere beſondere

gratien, endejonſten als te vooren;

daer-en boven windt ſy dit oock,

dat den Beminden veel meerderge

noeghen in haer neemt, om deſe

oefeninge der deughden, het welck

aende zieleten uytterſten behaegh

lijckis, te weten, om dat het aen

haren Beminden behaeght. Ten

leſten windt ſy oock de volherdinge

ende langh-duricheyt van ſulcken

ſmaeck, ende ſoeticheyt der deugh

den , de welcke ſoo langh inde ziele

blyft, als haren Beminden haer op

die maniereby-ſtaet; inder-voeghë

dat ſyaen harëBruydegom door ha

re deughden ſoeticheyr is gevende,

## ſy oock'ſelver beleydt in't

Boeck der Minne-ſanghen met deſe

woorden : Als den Koninck in fijn

ruſt bedde war, Joo heeft mijnen mar

dus ſijnen reuck ghegeven. Al oft ſy

wilde ſegghen : Terwylen denko

ninck inſijn beddeken was ruſtende,

te weten, in myne ziele, ſoo heeft

mijn wel-rieckende boomken den

geurfijnder ſoeticheyt, ende lieffe

lijckheyt ghegeven, verſtaende hier

door den nardus, oftewel riecken

de boomken, het welck met veel

derley bloemé vervult is een plant

ſoen van weelderhande deughden,de

welcke wy geſeyt hebben inde ziele

te zijn, welckplantſoen hy hier vo

ren gheſeyt heeft eenen bloeyenden

Wijngaert, ofte eene Piramyde van

Bloemen te zijn; ende alſoo geeft dit

boomken eenengeur der ſoeticheyt

aen Godt, ende aende ziele, ſoo

langh, als hy door eene ſubſtantiele

mede-deelinghe in haer verblyft.

Overſulckx is'et grootelijcx te wen

ſchen, dat elcke ziele van Godt vra

ghe, dat dit windeken vanden H.

Gheeſt haren hof door-blaſe, ende

dat fijne Goddelijcke geuren haer

uyt-ſtorten, ende vloeyen. Ende

ghemerckt dat'et voor de ziele ſoo

noodtſakelijck is, profytich, ende

glorieus, ſoo is't dat de Bruydt in

hare Minne-ſanghen het ſelven uyt

terlijck wenſcht, ende vraeght,ſege

ghende: Staet op noorden vindt,ende

oomt guyden vindt , ende door waeyt

mijnenhof, ende dat ſyne wel riecken

de ſpeceryen vloeyen.In welcke woor

den alles begrepen wort, het ghene

wy in dit Geſangh gheſeyt hebben :

'twelck de ziele altemael wenſcht 2

nietom de ghenochte, ende glorie,

die ſy daer uyt comt t'ontfanghen;

maer omdieſwille dat ſy weet, dat

haren Bruydegomſich daer in groo

telijcx vernoeght, ende dat dit eene

voorighe

cente

I3

Cant.'
16. A
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voorighe bereydinghe is, op dat

haren beminden Bruydegom, den

Sone Godts in haer kome,om fijne

welluſte aldaer te nemen,ende hier

om ſeghtſy :

En den Bemindenſalge

voedt worden

Tuſſchen de Bloemen,

Door dit woordeken Ghevoede,

geeft de ziele hier te verſtaen de

verheuginghe, de welcke den Sone

Godts in deſen tydt in haer is ne

mende , het welck ſy ſeer eygent

lijck te kennen geeft onderden

naem van Ghevaedt, door-dien dat

het voetſel, ofte ſpyſe niet alleen

lijck en ſmaeckt,maeroock ſubſtan

Prov. 8

3I

tie geeft om de nature t'onderſteu

nen , ende alſoo neemt den Some

Godts ſijn vermaeck inde ziele, in

deſe hare welluſten, ende hy wordt

in haerghevoedt, dat is te ſegghen,

hy volherdt in haer, ghelijck in ee

neplaetſe, waer in hy ſich groote

lijckx behaeght, ende vergenoeght,

door-dien dat de plaetſe ſelverhaer

waerachtelijck in hem verheught :

ende ſoo my dunckt, 't is het ſelvé,

het welck hy heeft willen te kennen

geven door Salomon, ſegghende :

Endemyne wellu# is te zijn met

de kinderen der menſchen, te weten,

als hunne welluſticheyt oock is met

my te weſen, die den Sone Godts

ben. Maer hier ſtaet te bemercken,

dat hy niet en heeft gheſeyt, dat hy

de bloemen voeden ſal, maer Ghe

voedt ſal worden tuſſchen de bloemen :

want de mede-deelinghen, ende de

welluſten des Bruydegoms zijn inde

ziele,door den middel van'et voor,

# cieraet der deughden,ende

etghene daer hy ſich mede voedt,

is de ſelve ziele, die overvormen

de in ſy ſelven, zijnde van te voren

al bereydt ghemaeckt door de blog

men der deughden, der:
der volmaecktheden, de welcke de

fauſſe zijn,met de welcke, ende tuſ

ſchen de welcke hy haer voedt -

welcke deughden, ende volmaeckt

heden door de bereydinghe vanden

H. Gheeſt, hier voren ghemeltsge

ven aen Godt, ende teſamen aende

zieleden ſmaeck, ende ſoeticheyt »

ende dit is den aerdt, ende de na

tuerlijckeghenegentheyt des Bruy

degoms, te weten, de ziele te ſpy

ſen, ende te voeden tuſſchen den

wel-rieckenden geur van defe bloe

men. Ende alſoo is't dat de Bruydt

in't boeck der Sanghen , als de ghe

ne die fijne imborſt ſeer wel kende,

van hem ſpreeckt door deſe woor

den :# Beminden is nederighe- Cant.6

daelt in ſijnen hof, tot het hof ken der I.

koſtelijcker ſpeceryen, op dat hy gevoede

ſoude worden inde boven, en de lelien

vergaderen, ende ſy voeght terſtont

daerby : Ick-benden mynen Bemin

den, ende mijnen. Beminden aen my,

die gevoedt wort tuſſchen de lelien, dat

is te ſegghen: hy verheught ſich in

myne ziele, tuſſchen de lelien van

myne deughden, ende volmaeckt,

heden

#$%#
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Entradoſe ha la Eſpoſa,

* En el ameno huerto deſeado,

Yaſu ſabor repoſa,

El cuello reclinado,

Sobre los dulces braços del amado.

Nu is de Bruydt dan in-ghegaen

Den luſt-hof, van haar lang gewenſcht

En naer beliefte ruſt ſy dder, -

Hebbende haren hals gheleyt

Op de ſoete armen des Beminden.

Uytelegginghe.

sº, Hemerckt de ziele

alle# tOt

#S nu toe gedaen heeft,

op dat de ſchadeloo

Zº ſe voskens ſouden

### gevanghen worden,

ende den dooden noorden windt

vertrecken, de welcke verhinderin

ghen, ende beletſelen waren, die de
ziele grootelijcx beletten van te be

komé de volcome, ende volmaeck

te welluſten van't geeſtelijck hou

welijck: ende naer dat-ſe oock dat

zuydt windeken vanden H. Gheeſt

aen-geroepen,ende bekomen heeft,

ghelijck ſy inde twee voor-gaende

Geſangen gedaen heeft, het welck

eene echte bereydinghe is, ende een

inſtrument tot de volmaecktheyt

van ſulck eenen ſtaet; ſoo is't dat

ons nu in dit teghenwoordich Ghe

ſangh over-blyft vanden ſelven te

handelen, alwaer den Bruydeghom

ſpreeckt, noemende nu de ziele,

jne Bruydt te weſen, waer in dat

ſy twee dingen ſeght: ten eerſten,

hoe dat-ſe, naer de overhandt, ende

victorie bekomen hebbende,tot de

ſen vreughdelijckenſtaet van't gee

ſtelijck houwelijck, daer ſy ſoonaer

verlanght heeft, gekomen is: ende

gen tweeden verhaeltſy de conditi

k

en, ende eyghendommen van deſen

ſtaet, de welcke de ziele nu in dien

gheniet, te weten, dat-ſe nu naer

hare beliefte ruſt, ende dat-ſe haren

hals leght op de ſachte, ende ſoete

armen van haren Beminden, ghe

lijck wy nu ſullen gaen uyt-legghen.

Nu is de Bruydt dan ina

ghegaen.

Om het vervolgh van deſe Ghe

ſanghen claerlijcker uyt-te-leggen,

ende de maniere te betoonen, die

de zieleghemeynelijck houdt, eer

dat ſy tot deſen ſtaet van't geeſte

lijck Houwelijck kan gheraken, die

den alder-verhevenſten is, vanden

welcken wy nu met Godtshulpe ſul

len gaen handelen, ende den welc

ken de ziele nu bekomen heeft; ſoo

moeten wy bemercken, dat de ziele

haer ſelven te voren geoefent heeft

in de moeyelijckheden, ende bitter

heden vande verſtervinge, de welc

ke ſy vertelt heeft van het eerſte

Gheſangh af, tot het vyfde, het

welck begint :

Hy heeft dees boſſchen

ſnel doorzgaen,
Duyſen,
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Duyſent gracien uyte

ſtortende.

Daer naer heeft ſy de pynen , en

de ancxten der liefde voor-by-ghe

# het welck ſy in't vervolgh

er Gheſanghen verhaelt, tot dit

Gheſangh toe, het welck begint :

Keert doch u ooghen af

van mij, Beminden.

Daer-en boven verhaelt ſy oockdat

ſy daer naer met groote mede-dee*

linghen, ende beſoeckinghen voor

komen is, die ſy van haren Bemin

den ontfanghen heeft, waer door ſy

ſoo volmaeckt, ende in fijne liefde

gheveſticht is gheweeſt, dat-ſe alle

dinghé voor-by gegaen,ende verla

ten hebbende, jae oock haer ſelven,

ſy haer door de vereeninge der lief

de aen hem over-ghelevert heeft in

den Geeſtelijcken trouwe , inden

welcken ſy, als eene waerachtighe

Bruydt, van haren Bruydegom ko

ſtelijcke gaven, ende giften ontfan

ghen heeft, ghelijck ſy gheſonghen

heeft van dat Gheſangh af, in't

welck dit geeſtelijck hou welijck ge

maeckt w1It , te Weten :

Keert toch u ooghen af

van mij, Beminden.

Tot dit teghenwoordich Geſangh,

het welck alſoo begint :

Nu is de Bruijdt dan ina

ghegaen.

Alwaer het geeſtelijck Houwe

lijck tuſſchen de ziele, ende den So

ne Godts haren Bruydegom noch

bleef te ſluytë, het welck voorwaer

veel meerder is,als den onder-troua

we, om dieſwille dat'et eene ghe

heele overvormentheyt is inden

Beminden , waer in van weder-ſy

den de volle overleveringe van hun

ne## eenc

volle beſittinghe, ende macht van

elck een op d'ander door eene vol

maeckte, ende volkome vereenin

ghe der liefde. De ziele in deſen

ſtaet gheſtelt zijnde , is Goddelijck

gheworden, jae Godt ſelver door

mede-deelinghe, voor ſoo veel als't

in dit leven gheſchieden kan , over

ſulckx is deſenſtaet den verhevenſté

onder alle andere, tot de welcke

men in dit leven kan geraken, want

ghelijckerwys door het volbrengen

van't vleeſchelijck houwelijck, ſy

twee inaer een vleeſch en worden,

ghelijck de H. Schrifture betuyght,

ſoo is't oock door het vol-brenghen

van dit geeſtelijck Houwelijck, het

welck gheſchiet tuſſchenGodt,ende

de ziele, daer twee naturen zijn in

eenen Gheeſt, ende liefde Godts,

het welck bynaer gheſchiet op die

maniere, ghelijck het licht van eene

ſterre, ofte kerſie in't gheſicht van

de Sonne gheſtelt; ſich vereenicht,

ende te ſamen voeght met het licht

der Sonne : want als-danſoo is't,

dat noch de ſterre, noch de kerſie en

lichten, maer de Sonne alleen, die

alle andere lichten tot hem treckt,

ende over-ſchynt. Van deſen ſtaet

vermelt den Bruydeghom in dit

Versken, als hy ſeght:

Nu is de Bruijdt dan ine

ghegaen.

Te weten, uytalle het ghene dat

tydelijck, ende natuerlijck is , la
tende
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tende daer buyten alle bekooringen,

verſtooringhen, beroerten, ſorgh

vuldicheden pijnlijckheden , ver

beeldinghen, formen, gedaenten,

ſoo lichaemelijcke , als verbeelde,

lijcke,waer mede ſy haer ſelven niet

meer en behelpt,noch en gebruyckt
als eenen middel , om deſe verheve

omhelſinghe Godts te moghen ghe

nieten : ende uyt alle deſe#

meringhen is ſy ghegaen in

Den luſt-hof, van haer

langhagheovenſcht.

Dat is te ſegghen, haer ſelven

overvormende in Godt, den welc

ken ſy hier noemt eenen Luſt-hofte

weſen, om de ſoete, ende verma

kelijcke wooninghe, de welcke de

ziele in hem vindt. Sy en kan tot

deſen Hof van eene gheheele overe

vormentheyt,den welcken nu an

ders niet en is dan vreught,welluſte,

ende glorie van't geeſtelijck Hou

welijck, niet gheraken, tenzy dat

ſe eerſt voor al gaet door het ver

bondt vanden onder-trouwe, ende

door de ghetrouwe, ende gemeyne

liefde, de welcke verſocht wordt

- tuſſchen de Bruydt , ende Bruyde

ghom. Want naer dat de ziele eeni

hen tydt deBruydt gheweeſt is van

# Sone Godts door eene oprechte

ende ſoete liefde Godts, ſoo wordt

ſy van Godt gheroepen, ende onte

fanghen in deſen ſijnen bloemighen

Luſt-hof, om dien aldergheluckich

ſten ſtaet des Houwelijckx met hem

te vol-brenghen, alwaer ſulck eene

verſaminghe, ende vereeninge van

deſe twee naturen gheſchiet, ende

ſulck eene mede-deelinghe van de

Goddelijcke met de menſchelijcke,

dat elcke in haer weſen blyvende,

elcke Godtſelverſchynt te weten; -
ende al-hoe-wel dat dit niet vol

maecktelijck in dit tegenwoordich

leven kan gheſchieden, ſoo is't

nochtans dat et alles overtreft, het

# dat uyt-geſproken, ende ver

acht kan weſen. Dit heeft den

Bruydeghom in't boeck der San

ghen ſeer wel te kennen ghegeven,

alwaer hy de ziele Bruydt, tot deſe

weerdicheyt verheven, tot deſen

ſtaet is noodende met deſe woordë:

Comt in mijnen hof, myne Suſter, my

me Bruydt, ick hebbe myne Myrrhege

maeyt met myne koſtelijcke##
Hy noemt-ſe ſyne Suſter , ende

Bruydt te weſen, door-dien ſy het

te voren gheworden was door de

liefde, ende over-leveringhe, waer

door ſy haer ſelven aen hem toe-ge

eyghent hadde, eer, ende al voren

dat ſy gheroepen wiert tot deſen

ſtaet van't geeſtelijck Houwelijck,

waer in ſy ſeght ſyne ſoet-rieckende

myrrhe, ende ſyne ſpeceryen ghe

maeyt te hebben, te weten, de ry

pe vruchten, ende berydt voor de

ziele : ende dit zijn de welluſtiche

den, ende grootheden, de welcke

hy aen haer in deſen ſtaet mede

deelt, te weten , ſy ſelven, ende

hierom is hy eenen ſeer aenghenaa

men Luſt-hof, vande ziele ſoo langh

ghewenſcht : want alle de betrac

tinghe , ende wenſche , ſoo van

Godt, als vandeziele, in alle ſijne

wercken , is de volmaeckte vol

brenginge van deſenſtaet des Hou

welijckx : want de ziele en is niet

gheruſt, voor, ende al-eer ſy daer

toe gheraeckt, want in deſen ſtaet

wort eene meerdere overvloedic

heyt, ende vervullinghe in Godtge

vonden“ ende oock eenen gheruïti

geren, endegheſtadigheren#
- 3CI
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daer-en-boven geniet ſy oock eene

volmaecktere ſoeticheyt, die ſon

der eene gelijckeniſſe uytnemender

is, als de ghene is, die ſy inden on

dertrouwegheniet, door-dien dat

ſy nu op dearmé van alfulcke Bruy

deghom ruſt. Want van ſoodanighe

ziele wort verſtaen het ghene Pau

lusſeght : Ick lever, nu voorts niet

ick, maer in myleeft Chriſtus. Over

ſulckx, ghemerckt dat de zieleſulck

een gheluckich leven is leydende,

het welck een leven is van Godt,dat

ieder-een overdencke, is't dat hy

kan, hoedanich leven dat 'et ſal we

ſen, in het welck gheſtelt zijnde ,

ſy niet alleenlijck geene bitterheydt

ſmaken ſal, ende ghevoelen gelijck

Godt die oockniet engevoelt, maer

integhendeelſalſyeerder welluſtic

heden, ende de glorie Godtsgenie

ten in hare ſubſtantie, die nu geheel

in hem overvormt is, ende hierom

ſoo volghter:

En maer beliefte ruſt ſy
daer.

Hebbende haren halsge

leijdt. -

Door den Halt wort de ſterckheyt

verſtaeneghelijck wy hier vorenge
ſeyt hebben , waer door de ziele de

deughden uyt-werckt, ende over

wint de quade ghenegentheden;

overſulckx is'et redelijck, dat de

ziele oock ruſte in het ghene, waer

in ſy ghearbeyt heeft, ende met ha

renhals ligghe

Op de ſoete armen des

Beminden, -

...A e

in Den Hals op de ſoete.armer Goder,

te legghen, en is anders niet, als

ſijne ſterckheyt, oft om beter te

ſegghen, fijne kranckheyt veree

nicht te hebben met de ſterckheyt

Godts: want door de armen Godts

wort verſtaen de ſterckheyt Godts,

inde welcke onſe kranckheyt over

vormt zijnde ,ende ruſtende, heeft

de ſterckte van Godt-ſelver beko

men : ende hierom ſoo wort hier

den ſtaet van het geeſtelijck Hou

welijckſeer ghevoeghelijck bereec

kent door de booginge vande Hals

op de ſoete armen de Beminden, door

dien dat Godt is de ſterckte, ende

ſoeticheyt der ziele, waer in ſy be

vrydt is, ende beſchermt van alle

uaden , ende vervult met den

maeck, ende ſoeticheyt van alle

goederé. Hierom is't dat de Bruydt

begeerich naer deſen ſtaet, tot ha

ren Bruydegom ſeght in't Boeck

der Sanghen

te mijnen broederſuyghende de borſten

mijns moeders, dat ºok u alleen buyten

vinde, ende kuſſe, ende dat my nu

niemant en verſmade : Door-dien

dat ſy hem haren Broeder noemt,

geeft ſy de ghelijckicheyt der liefde

te kennen, die in dit Goddelijck

Houwelijck tuſſchen beyden ghe

vonden wort, eer dat ſy tot deſen

ſtaetgheraeckt : ende als ſy ſeght:

Suyghende de borſten mijns moeders,

isfoo veel al oft ſy ſeyde: uyt droo

gende, ende uyt bluſſchende in my

de ghenegentheden , ende paſſien,

in de welcke zijn de borſten, ende het

ſogh, het welck wy van onſe mce

der Eva in ons vleeſch erven, ende

draghen , en de groote beletſelen

zijn van deſenſtaet, ende alſoo dit

gedaen zijnde, dat ick u alleen buy

ten vinde, dat is te ſegghen, buy

Gggg ten

: Wie ſal my gheven, E.
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ten alle dinghen,jae oock buyten

mijn eyghenſelve einde eenicheyt,

ende naecktheyt des Geeſts, het

welckalsdanigheſchiet, als de ge

negentheden,daerwy van geſproké

# , uyt-ghedrooght zijn, ende

dat ick u daer alleen kuſſe, dat is te

hen, dat mijne nature alleen,

ende ontbloot van alle tydelijcke,

naturelijcke, endegeeſtelijcke on

ſuyverheyt » met u alleen veree

nicht wirde, dat1ste ſegghen, met

uwe nature, ende Weſen, ſonder

eenigen anderen middel, behalven

de liefde alleen, het welckmaer en

-

# in't geeſtelijck Houwe

ijck, het welck den kuſſe is, waer

mede de ziele Godt kuſt, alwaer ſy

gheſtelt zijnde, niemant haer en

comt te verſmaden, noch eenich

ſints en derft verſtooren , ende aen

taſten: want in deſen ſtaet, noch

duyvel, noch vleeſch, noch werelt,

noch eenighe begeerlijckheden, en

verſtooren de zielen, mits hier vol

brocht wort, het ghene oock inde

Minne Saegen geſey, wort Want cant. *

I LE,
den winter is nu voor-by-ghegaen, den

reghem is wegh ghegaen, ende de bloe

men zijn gheſien in ons landt.

- ti

XXIX G HE SAN GH.
Debaxo del manzano

Allicon migo fuiſte deſpoſada

Allite dila mano,

oY fuiſte reparada,

Donde tumadre fuera violada.

-

-

* * * * *

4Rºgº:43:4 En Bruvdeghom ont

## deckt# in de

# ſen verheven ſtaet van

### het Geeſtelijck Hou

- welijck , ſeer lichte

lijck, ende ſeer dickwils ſijne won

derlijcke verholentheden , ende

maeckt haer deelachtich van fijne

wercken : want de oprechte, ende

eenvoudighe liefde en kan geene ſa

ken bedeckt, ende verborghen hou

den voor haren vriendt,namentlijck

maeckt hy haer mede-deelachtich ,

Van # ſoete myſterien ſijnder

Menſch-wordinghe, ende oock de

maniere, ende wyſe vande verloſ

ſinghe van't menſchelijck geſlachte,
- - -

Uyt-legginghe.

Onder den Appel-boom, heb ick !

U voor myne Bruydt ghenomen, ,

Daergafick u mijn rechte handt,

Endeghy zyt herſtelt ghetweeft,

Daer uwe Moeder was onteert.

- - -

het welck voorwaer een vande als

derverhevenſte wercken Godts is,

ende dienvolghens oock ſoeter aen

de ziele, het welck den Bruydegom

in dit teghenwoordich Gheſangh

doet, gevende hier door te kennen,

hoe dat hy met eene alder-grootſte

ſoeticheyt der liefde, de voorſeyde

myſterien aende ziele inwendich

lijck ontdeckt, ende openbaert 5

overſulcx ſprekende met haer, ver

claert hyaen haer, hoe dat ſy door

den middel van 't H.Cruys met hem

ghetrouwt is gheweeſt, toonende

aen haer hier door de groote jonſte

van ſijne bermherricheyt, als heb

bende voor haer de doodt willen

- - - - -- - ſterven,
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ſterven, makende haer op deſema

niereſeer ſchoon, ende verciert »

want door den ſelven middel, door

den welcken de menſchelijcke natu

ze verdorven was gheweeſt, te wea

ten door den Boom des Paradyssen

de dat in hare eerſte Moeder Eva,

heeft hy haer herſtelt, ende verloſt,

overſulckx ſeghthy dan:

Onder den Appel-boom:
Verſtaende hier door den Appel

boom den Boom des H. Cruyce, door

den welcken den Sone Godts het

menſchelijck geſlachte verloſt heeft

ende vervolghens heeft hy ſich met

de menſchelijcke nature door den

trouwe vereenicht , ende dat met

elcke ziele, gevende haer daer toe

de gratie, en de weerdighe panden,

door de oneyndelijcke verdienſten

van fijn bitter lyden. Overſulckx

ſeght ſy:

--Heb ick

Uvoor mijne Bruydt ge

n0men ,

Daergafick u mijn rech

te handt:

Te weten, de Handt van myne

gratie, ende hulpe , u verheffende

uyt uwen ellendighen, ende armen

ſtaet, tot myne verghemeynſchap,

-

.

ende trouw-verbondt.

Endeghyſijt herſtelt gee

weeſt,

Daer uwe Moeder was

07lteert, -

wantUMoeder, de menſchelije

ke nature wiert in u eerſte Ouders

gheſchent onder den Boom , waer

onder, te weten, onder den Boom

des H. Cruyce, ghy oock herſtelt

gheweeſt zyts inder voeghen, dat

al is't ſchoon, dat uwe Moeder u

onder den Boom de doodt veroor

ſaeckt heeft; ſoo hebbe ick u even

wel onder den Boom desCruyce het

leven ghegeven : ende op deſema

niere openbaert Godt aen haer de

ſchickinghen , ende bereydinghen

van fijne Wysheyt, aengheſien hy

ſoo wyſſelijck, ende behendichlijck

het goet uyt het quaet weet te trec

ken, ende het ghene oorſake van

het quaet gheweeſt is, tot meerder

goet te ſchicken. Het ghene hier in

dit Gheſangh begrepen wort, het

ſelven heeft oock den Bruydegom,

ſprekende met fijne Bruydt in de

Minne-ſanghen, gheſeyt met deſe -

woorden : onder den APPel-kºn cant.heb ick ugheweckt, daer is uwe Moe- ant, G

der onteert, daer is ſy ghtſchendt, die 5 •

ughebaert heeft.

r

XXX.
-
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xxx G H E SAN G H.
Alas Aves ligeras,

Leones , Utervos,gamosfaltadores,

Montes, valles » riberas,

Aguas, ayres, ardores,

Ymiedos de las noches veladores.

Ghy lichte voghels die de tocht door

ſnydt o

Ghy Leeuwen, Herten, ſpringhende

- deynen,

Ghy heuvels, dalen, ende rivieren,

Ghy wateren, wind n, cnde hitten ,

Ghy natcht-vreeſen, die doet waken.

xxxI. GH E SAN G H.
Por las amenas liras,

Ycanto de Sirenas os conjuro,

Que ceſen Yueſtras iras

Y no toqueis al muro

Door't ſºete Lieren-ſpel, en door den

ſanck

Der Meirminnen beſweere ick u al,

Dat ga ugramſchappen onthoude fout,

Porque la Eſpoſa duermamas ſegu- Noch geenſints komt raken aan de initer

IO•
- - - - -

f er - -

*:

Nº NwANywt

### -

## # volght , ende geeft in

## # deſe twee Gheſanghen

3#sets:33 te kennen, hoe dat hy
BR&%$%&%$ 3

door den middel vande

Soete Lieren,waer door hier de groo

te ſoeticheyt beteeckent wordt, de

welcke de Bruydt in deſenſtaet by

naer altydts is ghenietende, ende

oock door den Meirminnen fanck ,

den welcken de welluſticheyt be

teeckent, de welcke de ziele hier

ghedurichlijck ontfanght , ende

ſmaeckt, een eynde maeckt, ende

uyt-roeyr alle de werckelijckheden

ende paſſien der ziele, de welcke

haer te voren eenich beletſel waré,

ende eenighe bitterheydt veroor

ſaeckten, op dat-ſe dten vreedtſa

mighen ſmaeck, ende ſoeticheydt

niet enſoude ghenieten, de welcke

Uyt-legginghe. -

Op dat de Bruyt geruſter ſlapen magh.

r

"En Bruydeghom ver- hy hier ſeght te weſen de uyt loo

# der phantaſie , ende der in

eeldende Cracht, welcke Crach

ten hy hier beſweert, ende gebiedt

dat-ſe ſoude op-houdé. Hy brenght

de twee natuerlijcke Crachten oock

tot de reden, te weten, het gram

moedich, ende begeerlijck deel,

de welcke haer te vooren oock ee

nichſints quelden. Hy geeft daer

en boven oock door deſe Lteren,en

de Sanck te kennen,hoe dat in defen

ſtaet, de dry Crachten der ziele, te

weten het Verſtandt, den Wille,

ende Memorie, in hare volmaeckt

heyt gheſtelt worden, voor ſoo veel

als het in dit leven geſchieden kan.

Daer-en-boven behelſen deſe Ghe

ſanghen oock, hoe dat de vier paſ

ſien der ziele , te weten, de Droef

heyt, de Hope , de Blyſchap, en:
- C

w
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de Vreeſe, verſacht, ende inde re

den ghettelt worden, door den mid

del vande voldoeninge, ende vreugt

der ziele , de welcke hier beteec

kent wort door eene Liere, ende

door den Sanck der Meirminnen, ge

lijck wy terſtont gaen verclaeren.

Welcke beletſelen, ende verſtoorin

# Godt wilt dat-ſe ſouden op

ouden, op dat de ziele alſoo met

meerderſmaeck , ende ſoetiche t ,

ende ſonder eene verſtooringhe, de

welluſten, vrede, end: de ſoetic

heyt van defe vereeninghe ſoude

moghen ghenieten.

Ghy lichte voghels die de

locht door-ſnijdt.

De uytloopingen, ofte verſtroyt

eden der in-beeldende Cracht

noemt ſy hier lichte voghels te zijn,

door dien dat ſy ſeer lichtelijck, en

de ſubtylijck hier en daer vlieghen »

de welcke als den Wille de foete

mede-deelinghen des Beminden in

vrede is ghenietende, gemeynelijck

in hem eenighe bitterheyt veroor

ſaken, ende den ſoeten ſmaeckuyt

bluſſchen , door hare ſubtyle uyt

vlieginghen alleen : ende deſe be

ſweert hier den Bruydeghom door 't

feet Lier en Jpel tºe, dat is te ſeggen,

ghennerckt dat de ſoeticheyt, ende

ghenoechte der ziele nu alreets ſoo

overvloedich , ghedurich , ende

ſterck is, dat-ſe haer niet en konnen

beletten, gelijck ſy te voren pleeg

den, door-dien dat ſy tot ſoo verhe

venſtaet noch niet geraeckt en was,

die, ſegh ick, beſweert hy nu, dat

ſe van hare ongheruſte uyt-vliegin

ghen, hefticheden, en overdaden

ſouden opahouden, het welck ſoo

bock verſtaen moet worden,nopen

* *

de de andere deelen des Gheſangh,

de wy hier ſullen verklaren, gue

lijck deſe zijn:

Ghy Leeuwen, Herten,

ſpringhende deynen.

Door de Leeuwen wort hier ver

ſtaen de groote cracht, en de geweſt

Vande Grammoedighe Crachte -

door dien dat-ſe ſeër ſtoudt, en de

onverſaeft is in hare wercken, ghe-,

lijck de Leeuwen. Door de Herten,

ende Deynen, wort verſtaen de an

dere Cracht der ziele, te weten,de

egeerlijcke, de welcke tweeder

ley uytwerckinghen heeft, de eerſte

is de vreeſachticheyt,ende d'andere

is de ſtouticheyt : ſy oefent de uyt

werckingen vande vreeſachticheyt,

als ſy geene dinghen en vindt, die

haer wel-dienende zijn, ende beta

melijck : want als-dan wordt ſy

gantſch verſlaghen, ſy weder-treckt

haer , ende ſy vreeſt, in welcke uyta.

werckinghen ſy met de Herten vers

gh-eleken wort, want ghelijck ſy de

1e begeerlijcke cracht ſtercker heb

ben als vele andere dieren, ſoo zijn

ſy oock vreeſachtich. Nopende de

uytwerck:nghen van ſtouticheyt,die

oeffent ſy , als ſy dinghen vindt, die

haer wel dienende , ende betaine

lijck zijn, want als dan en ontreckt,

ende en vreeſt ſy niet : in teghen

deelſy wenſcht die met alle affectie

ende begeerte,ende ſy verſtout haer

van die metter herten te begeeren,

ende te ontfanghen, in weicke uyt

werckinghe van ſtouticheyt wordt

deſe Cracht vergheleken met de

Deynen, ofte Daſſen, de welcke met

eenen ſoo grooten luſt ghedreven

worden tot het ghene, naer 'twelck

ſy haeken, dat ſy niet alleenlijck

dactGggg 3 Af
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daer naér toe dapper en loopé,maer

ſy worden al ſpringhende ghedre

ven. Overſulckx dan als den Bruy

deghom de Leeuwen beſweert, ſoo

#, ende temt hy de moet

willicheden vande gramſchap,maer

als hy de Herten beſweert , ſoo ver

ſterckt hy de begeerlijcke Cracht

teghen de vreeſachticheden , ende

kleynmoedicheden , waer door ſy

te voren wederhouden wirde: ende

als hy de ſpringende Daynen beſweert

ſoo voldoet hyaen hare begeerten,

ende ſtilt hare ghenegentheden, die

te voren gheheel ongheſtuymich,

ende ongheruſt herwaerts , en der

waerts ſpronghen, om de begeera

lijckheyt te vreden te ſtellen, aende

welcke nu oock voldaen is door het

ſoete Lieren ſpel, wiens ſoeticheydt

ſy nu is ghenietende, ende door den

anck der Meirminnen, door wiens

welluſticheyt ſy gevoet wort. Maer

hier ſtaet te bemercké dat denBruy

deghom hier het Grammoedich,en

de het Begeerich deel niet en be

ſweert , door-dien dat deſe Crachtë

inde ziele noeyt en ontbreken,maer

wel hare ongheruſte, ende onghe

regelde wercken, de welcke hier

beteeckent worden door de Leeu

tven, Herten, ende ſpringhende Dey

men,door-dié dat'etſeer noodich is,

dat deſe wercké in deſen ſtaet moe

ten ontbreken , ende op houden.

Ghy Heuvels, Dalen,

en Rivieren.

Door deſe dry woorden worden

hier te vertaen ghegeven de ghe

breckelijcke , en de ongheregelde

wercken vande dry Crachten der

ziele, te weten, vande Memorie,

Yan't Verſtandt, ende vanden Wil

le, welckers wereken als dan ghe:

breckelijck, ende ongheregelt zijn,

als wanneer ſy, ofte boven mate ſeer

hoogh zijn , ofte wel meer als 't be

taemt verworpen, ende kleynmoe

dich zijn, endeal is't ſchoon dat ſy

noch te hoogh, noch te leegh en

zijn, ſoo hellen ſy nochtans tot een

van deſe twee uytterſten. Door de

Dalen, ofte Valleyen, die ſeer leegh

zijn, worden de wercken van deſe

dry Crachten beteeckent, die veel

minder volmaeckt zijn, als het wel

betamelijck is. Ende door de Ri

vieren, die noch te hoogh, noch

te leegh zijn, maer door-dien dat-ſe

niet gheheel effen, ende ghelijck en

zijn, wat van het een, en van het

ander bedeelen, worden beteecken.

de wercken der Crachten, als ſw

de middel-maet der deughden te

buyten gaen, ofte ieverans komen

t'ontbreken, waer door ſy van de

middel-maet komen af-te-wycken

de welcke, al-hoe-wel dat-ſe nie

al te ſeer ongheregelt en zijn , het

welck als-danſoude zijn, waert dat

# door hare ongheregeltheyt tot

oodelijcke ſonde gheraeckten, ſoc

zijn-ſe nochtans ten deele onghere

gelt »ende het zijn, oft daghelijck

ſche ſonden, ofte onvolmaeckthe

den, al-hoe-wel ſeer kleyne, in het

Verſtandt, inde Memorie , ende

inden Wille. Alle deſe wercken,

die, al het ghene dat recht , en re

delijck is te buyten gaen, beſweert

hyoock door't ſoete Lieren ſpel, ende

door den Sanck hier vooren ghemelt,

dat-ſe ſouden op-houden,welck Ge

ſangh deſe dry Crachten der ziele

ſoorechtelijck, ende op ſyneghe

lijcke mate houdt in hare uytwerc

kinghen, dat-ſe niet alleenlijck ge

breckelijck en zijn,maet datſe oock

IIA
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th het minſte vande middel-maet ſeggiºende. Mijn hºe is hºt &# #ſ:38:
fietaf-en-wijcken. worden binnen my, ende in myne aen- 4.

Fſ. 68.

J

Pſ. 118

Ghy wateren, vinden,

ende hitten , , ,,

Ghy nachtevreeſen die

doet waken.

' Door deſe vier dinghen verſtaet

den Bruydegom de affectien, ofte

ghenegentheden, van de vier paſſien

der ziele, te weten, de Droefheyt,

de Hope, de Blyſchap, ende de

Vreeſe. Door de Wateren worden

onsbeteeckent d'affectiem vanDroef

heyt,die de ziele quellen, door-dien

dat ſe gelijck de wateren,inde ziele

vloeyen, ghelijck David ons ghe

tuyght, ſprekende van de ſelve tot

Gódt, ſegghende : Maeck my J4

lich, Godt, want de wateren zijn ge

komen tot aen myne ziele. Door de

Winden worden uyt-ghedruckt de

affectien van de Hope, door-dien dat

ſe ghelijck de winden ghedreven

worden om te wenſchen naer het

ghene niet teghenwoordich en is »

daer men nochtans naer verlanght,

ende hopt te bekomen : ende dit

leert den ſelven Profeet oock ſeer

wel, als hy ſeght : Ickhebbe mynen

mont open ghedaen, end: ick hebbe den

Gheeſt in ghetrocken, want uwe ghe

boden begeerde ick. Al oft hy wilde

ſegghen : Ick hebbe den mont van

mijne Hope open gedaen, ende ick

hebbe den wint van mijne begeerte

in-ghehaelt, om dieſwille dat ick

uwé gheboden verwachten, ende

verwenſchten. Door de Hitten wor:

den verſtaen de affectien vande Paſ

ſien der Blyſchap, de welcke ghe

lijck een vier het herte ontſteken :

het welck David oock ghetuyght •

t , **

dachte ſal't vier ſeer bernen. Het

welckſoo veel is als te ſegghen : in

mijne over-peyſinghe ſal devreught

ſeer ontſteken worden. Ende ten

leſten door de Nacht vreeſen die doen

tvaecken, worden beteeckent de af

fectien vande paſſie des Vreeſe, de

welckeghemeynelijck in de geeſte

lijcke Perſoonen, die tot deſen ſtact

van't geeſtelijck Houwelijck , daer

wy van ſpreken, noch niet gekomé

en zijn, ſeer groot zijn, de welcke

hun ſomwylen van Godt alsadan

toe-gheſonden worden, als hy aen

hun eenighe jonſten wilt betoonen,

ende gheven, ghelijck wy hier vo-,

ren gneſeyt hebben, de welcke ge

woonelijck den Gheelt eene Vreels -

ende verbaeſtheytaen-jaghen, ende

van ghelijcken oock aende ſinnen,

eenige in treckinge , ofte in krim

pingne veroorſaken, door-dien dat,

iy hunne natuerlijcke gheſtelteniſſe

ſooſterck, ende volunaeckt niet en ,

hebben , ende oock ſoo ghewoon

niet en is dierghelijcke gratien van

Godt te ontfanghen. Deſe Nacht -

vreeſen worden oock onder tuſſchen

veroorſaeckt vanden booſen vyant,

den welcken op dien tyt, als wan

neer Godt duſdanighe inwendighe

in-ghekeertheyt, ende ſoeticheyt

aen de ziele-verleent , deſen vrede

der ziele ſoodanichlijck is benyden

de,dat hy alle middelë voor-wendt

om den gheeſt eenen ſchrick, ende

vreeſe in-te-voeren op dat hy alſoo

de ghenietinghe van dat goet ſoude

moghen beletten, ende dit doet hy

# dickwils met ſekere dreyghe

menten inden Gheeſt; maer ſiende,

dat hy tot het binnenſte der ziele | |

niet gheraken en kan, door-dien dat -

ſy
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ſy te ſeer in-ghekeert, ende met

Godt vereenicht is, ſoo tracht hy

even wel voor het minſten aen't ſin

nelijck deel vele verſtroeytheden,

ongheſtadicheden-, ancxten, pijn

lijckheden , ende verſchricktheden

te veroorſaken, om alſoo te proe

ven, ende te ſien oft dat hy de

Bruydt op deſe maniere in haer

Bruydegoms beddeken eenichſints

kan ontruſten , ende verſtooren.

Ende deſe dinghen heet hy Nacht

vreeſen, door dien ſy vanden duyvel

voorts komen , ende oock , om dat

hy door de ſelve eenighe duyſterhe

den in de ziele ſoeckt te brenghen,

om hier door dat Goddelijck licht ,

het welck ſy met vreughden is ghe

nietende, te verdonckeren. Voor

ders ſeght hy dat deſe Nacht vreeſen

doen traecken, om dat-ſe uyt haer

ſelven de ziele ontwecken, van ha

ren inwendighen ſoeten ſlaep, ende

oock, om dat de booſe Gheeſten, de

welcke ons die veroorſaken, ghe

durichlijck waken , om ons daer

mede te quellen.

Deſe Vreeſen worden lydender

wyſe ghebrocht inden Gheeſt der

# perſoonen , 't zy van

iodts weghen , 't zy van duyvels

weghen, ghelijck wy gheſeyt heb

ben, ende ſck en ſpreke nu hier

niet van ſekere andere tydelijcke,

ofte natuerlijcke vreeſen : want

ſulcke vreeſen te hebben, dat en

gaet de geeſtelijcke perſoonen niet

aen; maer geeſtelijcke vreeſen, en

de# te lyden , ende te

ghevoelen gaet eygentlijck de gee

ſtelijcke perſoonen aen. Den Bruy

deghom dan beſweert hier oock ala

Je deſe vier ſoorten van affectien

vande vier paſſien der ziele, doende

die op-houden, ende ſtillen, voor

ſoo veel als hy nu alreeedts aen de

Bruydt in deſen ſtaet, de macht,

ſterckte, ende voldoeninghe geeft

door't ſoete Lierenaſpel van ſyne ſoe

ticheyt , ende door den ſanck der

Meirminnen van ſijne welluſten, op

dat-ſe alſoo niet alleen lijck inde zie

le niet en ſouden heerſchappye heb

ben, maer op dat-ſe haer oock in

het minſten geen miſnoeghenſoudé

by-brenghen , ende veroorſaken :

want de verheventheyt, ende de va

ſticheyt der ziele is in deſen ſtaet

ſoo groot, dat al hoe-wel de wate

ren der droefheyt ſoo over haer ey

hen, als over een anders ſonden ,

naer herte te voren door-ſneden ,

ende grondelijck door-ginghé (het

welck de geeſtelijcke perſoonen ge

meynelijck d'aldermeeſt gevoelen)

de ſelve nochtans haer nu geene

droefheyt meer en veroorſaken, al

is't ſchoon dat ſy die comt t'overa

weghen, noch ſy en heeft die ghe

voelijcke ancxten meer, noch en

wort met eenich medelyden ghe

raeckt, dat is te ſegghen,dien herts

ſweer van mede ghedooghentheyt

en heeft geene plaetſe meer in haer,

al-hoe-wel dat ſe de wercken,ende

de volmaecktheyt daer van heeft :

want in deſen ſtaet der ziele ont

breeckt de kranckheyt,ende ſwack

heyt, die ſy te voren inde oefenin

ghe der deughden hadde, maer het -

ghene dat vaſt , ſterck , ende vol

maeckt is, dat blyft haer by : want

in deſe overvormentheyt der liefde

ghebeurt'etaende ziele, het ghene

in d'Engelen gheſchiet, de welcke

die ſaken, de welcke droefheydt

by-brenghen,volmaecktelijck over

weghen , ende werderen, ſonder

daer over droefheyt te ghevoelen,

ende de wercken der bermhertic

heyt,
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heyr, ende der medelyden oefenen,

ſonder daer over medelyden te ge

voelen; al-hoe-wel Godt nochtans

ineenighedinghen, ſomwylen toe

laet, ende ſchickt dat ſy'et wel ge

voele, doende haer aldus lyden,

ende verdraghen, op dat hare ver

dienſten alſoo ſouden vermeerdert

worden, ghelijckhy met ſyneghe

benedyde Moeder, ende Maghet

oock ghedaen heeft , maer deſen

ſtaet en brenght ſulckx eyghentlijck

van ſy ſelven niet mede; noch de

ziele en wort door het verlanghen,

oft verwenſchen der Hope niet ge

uelt : want door-dien dat-ſenaer

en ſtaet van dit teghenwoordieh

leven tevreden is, ende voldaen in

deſe Goddelijcke vereeninghe, ſoo

en heeft ſy voorders niet meer te

verhopen,ende te verwachten van

al het ghene deſe werelt aen-gaet,

noch oock te verwenſchen van het

hane den geeſt belanght, gemerckt

y haerſelven verryckt, ende ver

vult ſiet met de rijckdommen des

Heeren, al-hoe-wel fy nochtans in

de liefde kan toe-nemen, ende

roeyen, overſulckx dan is ſy, ſoo

evende, als ſtervende,ghelijckfor

michaenden Goddelijcken Wille.

Voor ſooveel alsaen gaet de af.

fectien van de Vreught, de welcke

inde ziele gewoon waren een meer

der, ofte minderghevoelen te ver

oorſaken , ſy en nemt nugeen acht

meer op hare verminderinghe,noch

hare overvloedicheyt en brenght

haer geen nieuws meer by : want

de vreught, de welcke ſy ghemey

nelijckghe voelt, is ſoo groot, dat

ſy, gelijck eene zee, die door deri

vieren, de welcke uyt haer vlieden,

niet en vermindert, ende door de

ghenei, die in haerloopen, niet en

vermeerdert, deſgkelijckx fy oock
altydt in eenenſtaet, ende vervult

blyft : want deſe is die ziele, inde

welcke de fonteyneghemaeckt is,

wiens water, gelijck onſen Saligh

maker ghetuyght door ſijnen Apo

ſtel den H. Joannes, ſpringhende is
tot in het eeuwich leven. "Ten le.

ſten De Nacht vreeſen die doen waks',

en konnen haeroock niet genaken,

door dien dat ſy nu ſoo claer ende

ſterck, ende met ſulckeſtantvaſtic

heytinGodt is ruſtende,dat-ſehaer,

noch door hare duyſterheden konné

verdonckeren, noch door hare ver

ſchricktheden vervaert maken,noch

oock door haer groot gheweit ont

wecken » ſoo datter geene ſake en

is, die haer kan ghenaken, ofte ee

nighe moeyelijckheyt in-voeren,

doorzdien dat ſy nu uyt alle deſe

dinghen ghegaen is , ghelijck wy

gheſeyt hebben, inden Luſt-hof van

baer langhghewenſcht, alwaer ſy alle

vrede is genietende, alle ſoeticheyt
is ſmakende, ende in alle welluſten

haer vermaeckt, voor ſoo veel als

den ſtaet van dit teghenwoordich

leven toe laet. Ende van duſdanige

ziele wort verſtaen het ghene den

Wyſe-man ons leert, ſeggende: Een

vry, ende gheruſt herte, is ghelijck.

eenen ghedurighen maeltydt. Dat is te

ſegghen, eenegheruſte,ende vredt

ſamighe ziele, is ghelijck eenen

eeuwigh-durenden maeltydt: want

gelijck in eenen maeltydt alderley

3foam,4

I4•

Proo,

I5-15,

gherechten ghevonden worden,die

aen't gehemeltſeer ſmakelijck zijn,

ende een ſeer ſoetgheluyt van mu

ſieck, het welckaen't ghehoorſeer

aenghenaem is, alſoo is't oock dat

de ziele in deſen ghedurighen mael

tydt, denwelckenſygheniet op de

borſte van haren Beminden, alle

HEhh welluſten
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welluſtenisghenietende, ende alle

ſoeticheyt isſmakende. Den Leſer

en moet niet peyſen, dat wyons,in

het ghene wy tot noch toe gheſeyt

hebben, te ſeer verbreydt hebben,

ende te langh van woorden geweeſt

zijn, want waert dat wy voorwaer

eensmoeſten uyt-legghen,ende op

rechtelijck verclaren, het ghene

datter inde ziele omme-gaet,die tot
deſen alder-gheluckichſtenſtaet ge

komen is, de woorden, endeden

# ſouden ons ontbreken, ende

ouden maer het minſten deel daer

van konnen verclaren,blywende het

meeſten deel verborghen, 't welck

met geene woorden kan uyt-geleyt

worden. Want als de ziele kan ge

raken tot de vrede, die allen ſin te

bovengaet,ſoo blyftallen ſin mach

teloos, ende ſtom om dien uyt te

* . ! !

drucken, ende te verclaren. -

Doort ſoete Liereneſpel,

en door den Sanck der

Meirminnenbeſveere

ick u al.

Wy hebben nu gheſeyt, dat het

Soet fieren-ſpel de ſoeticheyt der

ziele in deſen ſtaet beteeckent:want

helijckerwys het ſoet gheluyt der
iere het herte vanden menſch ſoo

vervult met ſoeticheyt, ende blyt

ſchap , inder voeghen , dat ſijnen

geeſt ſoodanichlijck blyft verſlon

den, ende op-gheſchorſt,ſoo dat hy -

# onghenoeghen,noch pynlijck- -

heden comt te ghevóelen, alſoo is't

oock dat deſe ſoeticheyt de ziele

ſoodanichlijck in ghekeert houdt,

dat haer geene droefheyt , noch

'Pynlijckheyt kan ghenaken, Ende
- - - - - - t

bevrydt, ende bewaert wordt '#

hieromis't, dat hy alle de verſtoo?

ringhen,ende quellingen der Crach

ten ,iende der paſſien vande ziele

beſweert, dat ſe ſouden op-houden

ter oorſaken vande ſoeticheyt. Van

gelijckenoock den Sanckder Meir

minnen, ſoowy oockgheſeyt heb

ben geeft onsde gedurige vreught,

eude welluſte te kennen, die de zie

le beſit, door welckers toe doen ſy

oockt eenemael verſlagh5,verloſt,

ende ontbloot blyft van alle weder

ſpannicheden, ende laſtighe werc
kelijckheden, de welcke in't naer

volghende Versken verclaert wor

den, te weten:

Datghy ugramſchappen

onthouden ſoudt.

Heetende hier##

de ongheregelde werckelijckhedé,

ende affectien, daerwy van geſpro

ken hebben want ghelijck de

Gramſchap anders niet en is alseené

ſekerengheweldighen drift, die de

Palen desredens te buyten gaet, als

wanneer ſy onbehoorlijck comt te

wercken; deſghelijckx oock alle de

andere voor-ghemelde affectien,en

de werckelijckheden overtreden

oock de palen vandépeys, ende vre

de der ziele, als wannneer ſy daer in

komen te heerſchen, ofte te regne

ren : ende daerom ſooſeghy ſy :

Den muer niet meer en

ſouden komen raken.
Door den Muer wort hier beteec

kent de ſterckte, ofte het bolle

werck des vrede, der deughden,en2

de der volmaecktheden, die de zie

le is beſittende, ende waer door ſy

ca
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den muer is', ende het bollewerck

, vanden hof haers Beminden , ende

Cant.4 hierom noemt hy haer in't boeck

der Sanghen, eenen beſloten hof zydy

myne# myne Bruydt: overſulcx

en raeckt dien muer niet:

Op dat de Bruijdt ghe

ruſter ſlapen magh.

XXXII. GH ES A N G H.

- O Nimfas de# » ,

En tanto que en las flores, y roſales

EI embar perfumea, ... , ,

Morad en losarraboles,

Y# quereis tocar nueſtros umbra

CS,

Et is de Bruydt, die in

dit Gheſangh ſpreeckt,

de welcke ſiende dat ſe# H# -

van haren Beminden
Y%

####% naer het opperſte, end

geeſtelijck deel gheſtelt is in't mid

den van ſoo veel koſtelijcke , ende

overtreffelijcke gaven , ende wel

luſten, ſoeckende haer ſelven oock

te bewaren, ende te houden in eene

- vreedtſamighe, ende ghedurige bes

ſittinge der ſelve, waer in den Bruy

# haer te voren hadde ghe

ſtelt, ghelijck inde twee voor-ghe

melde Geſanghen verclaert is, ende

. ' bemerckende dat haer wel eenich

beletſel, ofte verſtooringhe ſoude

kennen over-komé van weghen het

onderſte , ofte ſinnelijck deel, ſoo

verſoeckt ſy vande beroeringhen,

ende vande werckelijckheden van 't

ſinnelijck deel, dat ſy haerſoude ſtil

noºien hare crachten, ende ſin

Dat is te ſegghen, op dat ſy meer

naer haren luſt hare ghenochte ne

me, in deſe ſoetieheyt,ende vrede,

die ſygheniet in dit hof ken , daer

ſy nu in-ghetreden was, ende al

waer ſy haren hals gheleyt heeft op

#ie armen van haren Bemin

ſ), - :

* * f. -

o ghy Nymphen van't fodtſche lant

Soo langh als het amberſal begeuren

De bloemen, ende de rooſelaeren,

Verblyft al inde voor-ſteden , !

Noch en wilt ons dorpels raken. 1

Uytelegginghe. .
'A . . - 14

nen , ende de palen van het landt

haerder ſinnelijckheyt niet en ſoudé

overtreden, om eenighe moeye

lijckheyt , ende verſtooringhe te

veroorſaken aen het opperſte, ende

geeſtelijck deel der ziele, op dat de

minſte beroeringhe haer niet en be

lette dat groot goet , ende ſoetic

heyt, het welck ſy is ghenietende :

want de beroerten des ſinnelijckx

deel, ende haerder crachten, is 't

dat ſy wercken, als den Geeſt is in't

ghenieten, vallen hem ſoo veel te

moyelijcker, hoe ſy van meerder

werckelijckheyt , ende levendic

heyt zijn : overſulckx ſpreeckt ſy

dan in deſer voeghen : * ..."

O ghy Nymphen van tjodtſche landt. n

Sy noemt hier het godtſhe lande

het onderſte, ofte het ſinnelijck deel'

Hh hh 2 dek
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V

der ziele, omdat et ſwack, vlee- den. Voorts brenghen. DenAmber

ſchelijck, ende uyt ſyſelven blindt is den Goddelijcken Geeſt, den

is, ghelijck het Jodtſch volckis, Sy welckenſyne woon-ſtedeinde ziele. " -

noemt hier de Nymphen te weſen, heeft, maer den Geur van de ſen

alle de in beeldinghen, fantaſyen, Goddelijcken Geeſt, den welckenis

beroerten, en de de genegentheden tuſſchen de Bloemen, ende Ryoſela-,

van dit ſinnelijck deel 2 want# ren, is eene alder-ſoetſte uyt-ſtortin

ijckerwys de Nymphen door hare ghe, ende mededeelinghe van den

ſchoone, ende aén-lockende gratie, ſelven Goddelijcken Gheeft in de

ende affectie de minnaeren tot haer Crachten, ende deughden der zie

trecken, alſoooock de werckelijck- lesgevende in die aende ziele eené

heden, en de beroertender ſinne- Geurder Goddelijcke, ſoeticheydt,

lijckheyt trachtenden wille van het hier en tuſſchen dan, terwylen dat

redelijckdeel ſeerſoetjenstot haer deſen Goddelijcken Geeſt deſe gee

## #*****************## et# # ZIeIc -

et welckſy 1eer gheneghen , ende , -
toe-## oock Verblyft al in de voor -

het Verſtandt, op dat 'et haer ſou- ſteden. l

de aen-hanghen , ende ſich met

haer ſoude ºvereenighen volghens. De voorſteden van het 3ediſche

hare verworpe,ende ſinnelijckema- lande, het welck wy geſeyt hebben

nieren, trachtende alſoo in deſer te weſen, het ſinnelijck deel der

voeghen het redelijck deel met het zielen zijn hare inwendigheſinnen

ſinnelijckghelijckformich te maké, te weten, de fantaſie de inbeeldin

ende te vereenighen. Ghyſinnelijc- ghen, ende de ghedenckeniſſe, ofte

kewercken dan (ſeght hy) ende memorie waer in ghettelt , ende

beroerten: - ontfanghen worden de fantaſyens

T. beelden, ende de ghedaenten der

Sod langh als den Ama ſaken, en de dee noemt ſy hier

- / y I Nymphen, de welcke deſe. Voor ſtedë'

ber ſtil begeu7"872 der inwendige ſinnen in-gaen door

TTV-V, nde '002 de poorten der uytwendige ſinnen -De bloemen, e de 7'0 te# ### door 't

ſelaren. gheſicht, door den enck door den

In - ſmaeck, ende door't ghevoelen, ine

Door de Bloemen bereeckent # dervoeghen datalle deſinnen, ende,

hier de deughdender ziele, gelijck crachte van dit ſinnelijckdeel. Voor

wy hier voren gheſeyt hebben ende ſteden wel moghenghenoemt wor

door de Rooſelaren worden beteec- den, de# zijn de wijcken »

kent de dry Crachten der ziele, het die buyten de ſtadt gheleghen zijn:

Verſtandt, de Memorie, endeden want hetgheneinde ziele de Stadt

Wille, de welcke Rooſen van God- ghenoemt wordt, is het binnenſte

delijcke begrypinghen, van wercké deel, dat in haer is, te weten, het

de liefde, en de Bloemen der deugn- redelijckdeel, het welck bequaem

is
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is om met Godt te handelen, wiens

werckelijckheden geheel contrarie,

bfte wederºſtrydich zijn, aen de

werckelijckheden der ſinnelijck

heyt, maer om dieſwille datreree

ne natuerlijcke gemeynſchap is tuſ

ſchen het volck van't redelijck deel,

ende tuſſchen de inwoonders vande

Voor ſteden van het finnelijck deel,

de welcke de Nymphen zijn, daer

wy van ſpreken, inder-voeghen dat

hét ghene, hetwelck in # ſinne

lijck deel ghehandelt wort, gemey

nelijckghevoelt wort in het rede

# of 615

ongheregelt ,iende onghefchickt

werck ſoude toe-ſtaen : de ziele

dan en ſeght hier niet alleenlijck,dat

deſe beroerten haer niet en ſouden

raken; maeroock dat noch de toe

lettinghen, dietot de ruſte, ende

tot het goet, het welckfy is genie

tende, niet en dienen, nóch profy

tich en zijn , haerſouden vertrek

ken, ende niet en ſouden vº:
ten de Dorpels te ghenaken. Over

ſulckx dan ſoois dit ſinnelijck deel

in defenſtaet met alle hare crachtë,

ſterckten, ende kranckheden, ghe

lijck deel, dat meer inwendich is, heelaenden Gheeſt onderworpen,

ende vervolghens comt het ſelven

te verſtroeyen, ende t'ontruſten in

het geeſtelijck werck , het welck

dat'et met Godt heeft; hierom ſoo

ſeght fy dat ſy al inde Voor-ſteden

ſouden blyven, dat is te ſegghen,

dat-ſe haerſouden gheruſt#

in hare ghevoelijcke Crachten, ſoo

inwendighe, alsuytwendighe.

Noch en wilt ons dorpels

raken.
Dat is te ſegghen : en wilt oock

door de eerſte ende onverſiendebe

# deel niet raké.

Want de eerſte beroertender ziele

zijn denin-ganck, ende de poorten

om binnen de ſelve te komen, ende

als fy door deſe eerſte beroerten tot

de reden konnengheraken,ſopgaen

ſy over de Dorpels binnen de deuré,

maer als ſy alleenlijckmaer en bly

ven binné de palen vande eerſte be

roerten, ſoo en ghenakenſy alleen

lijckmaer de Dorpels, en de kloppen

maertaende deuren, het welck als

dan gheſchiet, als de ſinnelijckheyt

#ereden comt beſpringhen, en de

ſtrydt te leveren, op dat ſe eenich

waeruyt volght dat dit leven een

ſeker geluck-ſalich leven is, dewelek

helijck is aendenſtaet der onnoo

elheyt, inden welcken alle de be

hendicheyt, ende bequamicheydt

van het ſinnelijck deel des menſche

aen hem was dienende tot een

meerder vermaeck,ende hulpeinde

kenniſſe, ende liefde Godts, in vre

de,ende overeenkominge met het

opperſte deel. Saligh isde zieke die

tot deſenſtaet gekomen is: Maer

w

Eccl.

wie is deſºn, en de wyfullen hem pry- 31-?"

ſen: want hy heeft wonderlijcke din

ghen in fijn leven ghedaan. - p

Dit Geſanghishier tuſſchë geſtelt,

geweeſt,om diengeruſt& vredeken

nelijck te maken,den wekeké de ziea

leis# tot deſen hoogh

verheve t ghekomen is, maert

niet, opdat menſoude meynen,dat

deſe groote begeerte, die de zielg

hier toont te hebben, op dat deſe

Nymphen haerſouden ſtil, ende ghe

ruſt houden,daeruyt ſoude voorts

komen, om dat-ſe haer in deſen

ſtaet beletten, ende moeyelijck val

len, want ſy zijn nu alreetsghevre

dicht, ende gheſtilte, ghelinck wy.

hier voren uyt-ghsleyt hebben ze

Hhhh 3 want
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want deſe begeerte is eer voor de inde welcke deſe paſſien, ende be:

ghene die voort ganck doen, als

voor de volmaeckte perſoonen ,

roerten ſeer weynich, ofte niet met

allen en heerſchen.

XXXIII. GHESANGH.
Eſcondete carillo,

Ymira con tu hazalas montannas,

Y no quieras dezillo

Mas mira las campannas

De la que vaspor inſulas eſtrannas.

te -

Aer dat den Bruyde

ghom met ſijne lieve

Bruydt inde voor

gaende Gheſanghen

alle de paſſien, ende

de Crachten der zie

ſe, ſoo wel geeſtelijcke als ſinnelijc.

ke, die haer eenichſints konden be

Ietten , ende verſtooren, getoomt,

ende doen op houden hebben; ſoo

is't dat de Bruydt haer in dit tegen

woordich Geſangh keert, ende be

# tot het genieten haers Bemin

en,in d'alder-innichſte in-gekeert

Heyt haerder ziele, alwaer hy oock

met haer door de liefde vereenicht

is,ende alwaer ſy hem ooek heyme

lijck op eene ſeer verheve maniere

is ghenietende. Ende die ſinghen,

de welcke in-deſe in-ghekeertheyt

des Houwelijcx met haren Bemin

den ghebeuren, zijn ſoo verheven,

ende ſmakelijck , dat ſy het niet en

ſoude konnen ſegghen, noch oock

en ſoude begeeren te verkondigen :

want het zijn ſaken van die, vande

welcke Iſaias ſpreeckt, ſegghende :

Mijn ſecreet is voor my, mijn ſecreet

ss voor my, Eade alſoo beſit ſy die
4 we - . ti -

Verborght u, mynen Beminden,

En met u aanſicht aenſiet de Berghen,

Noch en wilt'et iemandt ſegghen,

Maer aenſiet eer de bemden#ghene -

Die gaet door vremde Eylanden.

Uyt-legginghe.

alleen, ſy verſtaet-ſe alleen, ſyghe

niet-ſe alleen, ende het is haer aen

ghenaem dat'et alleen, en ſonder

ghetuyghen gheſchiet; overſulckx

wenſcht ſy uyt gantſcher herten,

dat'etſeer verborghen, ſeer verhe

ven, ende ſeer verre van alle uyt

wendighe handelinghe mocht ghe -

ſchieden. Waer in ſy ſeer wel vera

geleken wort met dien Evangeli

ſchen Coopman van Peerlen, ofte

wel met dien menſch, den welcken

eenen verborgen ſchat in ſijnen ac

ker vindt, den welcken ſich mee

blyſchap vertreckende, verborght ,

ende gheniet hem. Het ſelve is't

dat hier de Bruydt in dit Gheſangh

verſoeckt van haren Bruydeghom »

waer in ſy , door de ſelve begeerte

# zijnde, vier dinghen van

em vraeght. Ten eerſten, dat hy

ſich gheweerdighen ſoude van ſy

felven mede-te-deelen inde alder

innichſte, ende alder-heymelijckſte

vertreckinghe haerder ziele. Ten

tweeden, dat hy hare Crachten met

lorie, ende grootheyt ſijnder God

## ſoude beſtralen ;-ende

beſitten. Ten derden, dat het op

CGI1G
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eene ſoo, hoogh verheve maniere

mochte gheſchieden, dat ſy'et niet

en ſoude willen, noch konnen uyt

ſpreken, en de dadet uytwendich,

ende finnelijck deel daer-toe niet

bequaem en ſoude weſen. Ten vier

den vraeght ſy van hem, dat hy een

groot ghetal der deughden, die hy

in haergheſtelt heeft, ſoude bemin

nen, de welcke tot hem gaet, ende

op klimt door ſeer hoogh-verheve

kenniſſen ſijnder Goddelijckheyt,

ende door ſeer vremde, ende onge

woonelijcke uyt-gangen der liefde,

de welcke ſeer verre verſcheyden

zijn van die , de welcke ſyghemeya

nelijcke pleeghdeteghenieten. -

Verborght u, mijmen Bee

minden. -
-

'Aloft ſy wilde ſegghen, Mynen

lieven Bruydeghom, ick bidde u,
dat# u toch wilt verborghen in

d'alderbinnenſte vertreckinge mijn

der ziele, ende wiſt toch u ſelven

# haerheymelijck mede-deelen,

ende ontdeckt haer uwe verhole

wonderheden, die aen alle men

ſchelijcke ooghen verborghen,ende

Vreurt zijn. hij ook

En met daenſichtaenſiet

de berghen.
Godts.Aenſicht is de Godtheydt,

ende door de Berghen worden be

teeckent de crachten der ziele, te

weten, de Memorie, het Verſtaat,

ende den Wille : overſulckx is het

al het ſelven, al oft ſy ſeyde, ver

licht mijn Verſtant door uwe Godt

- heyt, gevende aen het ſelven uwe

G## kenniſſen : verlicht

9ockmijnen Wille, gevende, ende
- ,, - TE

mede-deelende aen hem uwe lief

de , endeten leſten begifticht my
ne Memorie met de beſittinghe van

uwe, Goddelijcke glorie.” Door

welcke vraghen ſy van haren Bruy

deghom verſoeckt, al het gheneſy

ſoudekonnen vraghen : want ſy en

is nu niet tevreden met de kenniſie,

ende mede-deelinghe Godts, de

welcke eghefchiet van achter den

rugghe 3 ghelijckerwijs Godt ſich,

eerlijdts met Moyſes ghedraghen
heeft, het welck niet anders en is ,”

alshem te kennen door ſyne were

ken, ende door ſyne uytwerckin-w

gheni maerſy is alleenlijckmaer te

vreden met het aenſchouwen van

fijn Aenſicht, het welck is eenewe,

ſentlijcke mede-deelinghe van ſyne

Godtheytſonder eenighen anderen.

middel, het welckgheſchiet door

eene ſekere aen-rakinghe der ziele

inde Godtheyt,het welck voorwaer

gheheel vremtis van alle ſinnen,en

de toe vallen, ghemerckt dat het

eene aenrakinghe is van loutere, en

de naeckte ſubſtantien, te weten,

der ziele door den middel van de

voorſeyde crachten, ende der Godt

# ende hieromſooſeght ſy da

delijck - nl. -

Noch en willet iemandt,

ſegghen.

Dat is te ſegghen : en wilt het

niet ſegghen, ghelijck ghy te voren

Pleeghde te doen, als wanneer de

# hen, die ghy my ver

eende,## waren,dat ghy

die aende uytwendighe ſinnen ver

openbaerden, mits het dinghen

waren, die ſy bevatten, ende daer

ſy toe bequaem waren : want ſy en

waren ſooverheven, ende ſoo diep

ſinnich
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achtervolghen , maer nu wenſche

ick, dat-ſeſoo verheven ,,ſubſtanti

eel, ende innich moghen zijn, dat

icku bidde van haer die niet te ſeg

ghen, als de ghene, die daer toe

gheheel onbequaem zijn: want de

ſubſtantie en kan aende ſinnen niet

mede-ghedeelt worden : hier uyt

ſoo volght, dat al het ghene onder

denſinkan vallen, Godt weſentlijck

niet en is. De ziele dan wenſchende

deſe weſentlijcke mede-deelinghe

Godts, die in den ſin niet en kan

vallen, verſoeckt dat-ſe haer op die

maniereghegeven worden, dat het

geenſintsaende ſinnenigheſeydt en

worde, dat is te ſegghen, Ick bid

de u, dat ghy uſelven toch op ſoo

leeghe, ende uytwendighe maniere"

niet en ſoude willen mede-deelen,

dat den uytwendighen ſin daer in

eenich ##ſoude konnen hebben,

# aen hem gheſeyt konnenwor

Cn -

Maeraenſiet eerde vele

den derghene,

Wy hebben hier voren te verſtaen

gegeven, dat 'etaenſchouwé Godts

niet anders en is, als Godt bemin

nen : de Velden noemt ſy hier te

weſen de menichvuldicheydt der

deughden, der geeſtelijcke gaven,

volmaecktheden, ende der rijcke

- U

- - -

- ' ſinnich niet, oftſy konden die wel dommen vande ziele : al oft ſy,

claerder wilde ſegghen: het is veel

beter, o mijnen alderliefſten, dat

ghyuaenſicht inwendich keert, u

verlievende opde Velden der deugh

den, ende der volmaecktheden, die

# in myne zielegheſſelt hebt, op

at ghy doorhaerder liefde gevan

# zijnde, uſelven daer in ver

rghe, ende verbleve; maer al

hoe-wel dat 'et waerachtich is, dat

ſe u toe-behooren, ſoo behooren ſy

my nu oock toe, om dieſwille dat

ghy-ſe aen myne ziele ghegeven

hebt,

De welcke gaat door

vremde eylanden.

Dat is, van myneziele, de welc

ke tot u gaet door vremde kenniſſen

van u, ende oock door vremde ma

nieren, ende weghen, de welcke

afzwijcken van alle ſinnen , ende

oock verre geleghen zijn vande ge

meyne natuerlijcke kenniſſe. Over

ſulckx is't al 'tſelven, al offy ſeyde:

ghem,ercktdat myne ziele tot u gaet

door vremde kenniſſen, die aen alle

ſinnen vremt, ende onbekent zijn,

ſoobidde ick u, dat ghy u van ghe

lijcken aen haerſoo innichlijck,en

de verheventlijck ghelieft mede-te

deelen, dat'et oockaen alle de ſin

nen gheheel, en gantſch onbekent

Zy. -

>
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Lablanca palomica,

'Alarca con el ramoſe ha tornado,

Yyala tortolica,

Aſſocio deſeado

En las riberas verdesha hallado,

Het Duyfken wit, en onbevleckt ,

If totfare weer-ghekomen met den

tack,

Nu heeft het reyn Tortel-duyfken,

Haerpaer, ſeer langh van haer ghts
wenſcht , M

Ghevonden in de groene rivieren.

Uyt-legginghe.

### Et isden Bruydeghoms
# H# den welcken in#Ge

# # ſang wederom ſpreeckt,

##### ſinghende,ende pryſen

de de ſuyverheydt, die

ſynelieve Bruydt in deſen ſtaet be

t, bovendien oock de rijckdom

men , ende de vergeldinghe, die ſy

bekomen heeft, door-dien dat ſy

haer bereyt, ende grootelijckx ghe

arbeyt heeft om daer toe te ghera

ken. Hy verkondicht oock dat

groot gheluck, het welck haer over

komen is, van haren Beminden

Bruydeghom in die vereeninge ges

vonden te hebben ; voorders geeft

hy oock te kennen de volbrenginge

van hare begeerten, de welluſtic

# , ende de vermakinghe, die ſy

in hem beſit , naer alle de pynlijcka

heden, moeyelijckheden , ende

ancxten van het voorleden leven »

ende vanden voorgaenden tydt. Hy

ſeght dan aldus:

Het duyfken wit, en oma

bevleckt.

Hy noemt de ziele hier een Duyf

hen te weſen dat wit,en onbevleck it,
- -

om de witticheyt, ende ſuyverheyt,

die ſy# heeft door de gra

tie, de welcke ſy in Godt ghevon

den heeft, de welcke -

Is tot d'Arcke weerghe

komen met den tack,

Hy vergelijckt hier de ziele met de

duyve van d'Arcke vanNoë,nemen

de hare uytvlucht,en-weder-comſte

tot de ſelve voor eene figure van het

ghene haer in deſen ſtaet ghebeurt

is. Want ghelijckerwys de duyve,

de welcke uyt d'Arcke gheſonden

wirt, weder-keerde met een olyf

tacxken indenbeck tot een teecken

vande bermherticheyt , ende ver

ſoeninghe Godts, die ſy betoonde

door het op-houden vanden over

vloedt der wateren over geheel het

aerdtrijck, het welck gantſch ver

droncken lagh ; Alſoo oock deſe

ziele, de welcke uyt d'Arcke der

Almoghentheydt Godts#ekomen

is, als hy die geſchapen heeft, naer

dat ſy doorden overvloedt der wa

teren van ſonden, onvolmaeckthe

den, pynlijckheden, moeyten,en

de ſwaricheden van dit leven ghee

Iiii wandelt
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wandelt hadde, ſoo keert ſy weder

om tot de Arcke van het herte van

haren Schepper met eenen olyf

tack, den welckenis de goedertie.

rentheyt, ende bermherficheyt,de

welcke Godt haer beweſen heeft,

als hy haer tot ſulck eenen uytmun

tenden ſtaet der volmaecktheydt

verheven heeft, ende in het aerdt

rijck haerder ziele de wateren der

ſonden heeft doen op houden, ge

vende haer daer en boven oock de

overhandt, ende victorie over alle

eſpringinghen,ende aenvechtingé

der vyanden , de welcke haer dit

altydts trachten te beletten. Over

ſulckx dan den olyf-tack beteeckent

de Triomphe , ofte Victorie over

de vyanden bekomen, ende oock

den# , ofte vergeldinge der ver

dienſten; ende vervolgens en keert

ſy nu niet alleenlijck tot de Arcke

wit, en onbevleckt, ghelijck ſy daer

uyt gekomen is in hare ſcheppinge ,

maer daer-en-boven oock met eene

vermeerderinge van het taxken der

belooninghe »ende des vrede, den

welcken ſy door de victorie beko

fnen heeft.

Nu heeft het reynTortele

duyfken

Wijn paer,ſeer langh van

haerghewenſcht,

Gheuonden inde groene

rivieren.

Hy noemt hier de ziele oock een

Tortel-duyfken te weſen, door-dien

dat ſy haer in dit gheval ghedraghen

heeft ghelijck een Tortel-dayfken,

als het fijn paer, ſeer langh van haar
- -- -- - - - -

ghetwenſcht , ghevonden heeft. Ende

op dat dit beter, ende claerder ver

ſtaenſoude weſen, ſoo moet men

eten, het ghene vande Tortela

duyve gheſchreven, ende verhaelt

Wort » te weren : dat ſoo wanneer

het ſijn lief paer niet en vindt, op

geene groene tacken en ſit , noch en

ruſt, ende dat'et geen claer, ende

verſch water en dºnckt, noch ſich

oock onder eenighe ſchaduwe en

ſtelt, oft ruſt, maer ſooſaen, als

het ſijn paergh vonden heeft, ſoo

gheniet'et alle deſe dinghen;welcke

eyghendommen de ziele oock al

temael in haér ſelven ondervindt 5

want voor,ende al eer ſy kan ghera

ken tot deſe geeſtelijcke vereenin

ghe met haren Beminden, ſoo moet

ſy eerſt voor al de begeerte hebben

van alle welluſticheden te willen

derven, en de daer van beroeft te

weſen, het welck is, op geenen

groene tack te ruſten: Sy moet oock

alle eere, ende ſmaeck des werelts

verfoeyen, het welck is, geen claer,

ende verſch water te proeven: eyn

delijck moet ſy haer ſelven beroo

ven van alle vermakinghen, ende

jonſten des werelts, het welck is,

niet te ſchuylen onder eenighe ſcha

duwe, in geene ſake ter werelt ru

ſte vindende, maer ſuchtende,ende

weenende inde eenſaemheyt, ende

af-gheſcheydentheyt van alle din

ghen , tot dat-ſe haren Bruydegom

hevonden heeft. Ende door-dien

dat ſoodanigheziele, voor, ende al

eer dat ſy tot deſenſtaet ghekomen

was,op deſe maniere, ghelijck eene

Tortel-duyvesharen Beminden was

ſoeckende, nieverans in eenighen

trooſt,oft vermaeck vindende,noch

oock ſoeckende te vinden , ten zy

in hem alleen, hierom ſoo is 't#
- - gſ!

-
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den ſelven Bruydeghom hier het

eynde,ende vervullinge van alle ha

reſwaricheden, ende pynlijckhedé,

inſghelijckx oock het volbrenghſel

van hare begeerten, ende herts

tochten verkondicht, als ſy ſeght:

dat het Tortel-duyfken nu haer Paer

hevonden heeft in de groene rivieren :

dat is te ſegghen, nu ſit de ziele op

den groenen tack, haer vermakende

in haren Beminden, drinckende de

clare wateren vande verheve be

ſchouwinghe, ende wetenſchap

Godts, het welckoock verſchºende

koel is, vermits dae'et eene ſekere

verkoelinghe is,die ſy in hem heeft,

Sy ſtelt haer oock onder de ſchadu

we van fijne beſcherminghe, ende

jonſte , daer ſy ſoo langh naer ghe

wenſcht hadde, alwaer ſy op eene

ſmakelijcke, ende Goddelijcke ma

niere ghetrooſt , ende vermaeckt

wort, ghelijck ſy haer ſelven inde

Minne-ſanghen hierover is verbly

dende , als ſy ſeght : Onder de ſcha

duwe vanden ghenen, die ºok begeert

hadde, heb ickgheſeten, ende ſyne 4'

vrucht is ſoetaen myne kele..

XXXV. GH E SAN G H.

En ſoledad vivia, -

Y en ſoledad ha pueſto yaſu nido,

Y en ſoledad la guia »

A ſolas ſu querido, -

Tambienen ſoledad de amor herido

Sy leefde inde eenicheyt,

Alwaer ſy ſtelde haren neſt »

En leydt haer inde eenicheyt

Haer liefalleen, die oock aldaer

In't hert door liefde is ghewondt.

Uytelegginghe.

### En Bruydeghom vere

#& D # volghende fijne redenë,

# # geeft hier te# #
roote vreught, die de

##### # inde# ge

niet, de welcke ſy te voren hadde,

eer dat-ſe tot deſe vereeninghe was

hekomen, ende de blydtſchap die

y nu ontfanght,zijnde nu door haer

vertreck gheheel vry, ende ontſla

hen van alle ſwaricheden, moeye

# » ende verſtooringhen,

hebbende nu hare vreedtſamighe,

ende ſoete wooninghe vaſt-gheſtelt

in haren Beminden: Daer-en-bové

ſoo toont hy, dat hy ſich verheught,

ende hemſeeraenghenaem is, dat

deſe eenicheyt, die de ziele nu al

reedts beſit, eene bequame berey

dinghe geweeſt is, op dat-ſevoort

aen waerachtelijck door haren Be

minden beſtiert, ende beweeght

ſoude worden, het welck tot noch

toe niet en konde geſchieden,door

dien , dat-ſe haren neſt inde eenic

heyt noch niet geſtelt en hadde, dat

is te ſegghen , # ſe die volmaeck

te ghewoonte , ende deught der

eenſaemheyt noch niet bekomen en

hadde, alwaer de ziele beweeght,

ende beſtiert wort door den geeſt

Godts tot de Goddelijcke, ende he

melſche ſaken. Voorders, ſoo en

ſeght hy niet alleenlijck,dat hy haer

beſtiert,ende leydt in die eenicheyt,

IIA3CT# daer-en-boven, dat,

Iiii 2 hy'eg,
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hy'et alleen doet, ſich aen haer me

de deelende ſonder eenighe andere

middelen van Enghelen, ofte van

Menſchen, van Beelden, oft Ghe

daenten , uyt-ghenomen de Ken

niſſen, ofte Verſtandeniſſen, die wy

in't tweede. Versken van't xxxiij.

Gheſangh verhaelt hebben, hy ſel

ver niet minder ghewondt zijnde

door hare liefde in deſe hare een

ſaemhevt, ende vryheytdes Geeſts,

de welcke ſy bekomen heeft door

den middel vande voorſeyde ver

treckinghe, waer in ſy tot hem

door eene vierighe liefde ghedreven

wort: want de eenicheyt is hem

htſeeraenghenaem, ende alſoo

hy :

53 leefde inde eenicheyt.

Het voor-ghemelde Tortel-duyf.

ken, te weten, de ziele, leefde in

de Eenicheyt, voor endealeer ſy ha

ren Beminden in deſenſtaetder ver

eeninghe haddeghevonden : want

eene ziele, die maer Godt begeerich

is, en kan geenen trooſt vinden in

eenigheſake, noch en vindt eenich

gheſelſchap, ofte gemeynſaemheyt

in eenich ſchepſel, in teghendeel

alles veroorſaeckt in haer eenmeer

dere Eenicheyttet dat ſy hemgeheel

comtte vinden.

Alwaer ſy stelde haren

meſt.

De Eenicheyt, daerſy te voren in

leefde, waste willen berooft zijn

van alle de goederen deſer wereldt

om deliefde van haren Bruydegom,

volghens het ghene wy geſeyt heb

ben vande Tortel-duyve, trachtende

haerſelven te vermaken bekomene

degene volmaeckte eenicheyt,door

de welcke mengeraeckt tot de vers

eeninghe methetWoordt,ende ver

# oock tot eene volle ruſte,

ende vermakinghe, het welck hier

beteeckent wort door den neſt, die

de ruſte beteeckent. Overſulckx is

het al'tſelves al oft hyſſeyde : In

die Eenichegt, inde welcke ſy te vo

ren leefde, haer ſelvendaerinoef

fenende met ancxt, ende aerbey

door-dien dat-ſe noch niet vol

maeckt en was ; in die Eenicheyt

Iſeghick] heeft ſy haere ruſte,ende

vermakinghe gheſtelt, door-dien

ſy die nu volmaecktelijck in Godt

heko heeft. Hierom David in

den geeſtelijcken ſin hier van ſpre

kende, ſeght ſeer wel : Want eene

muſſche heeft voor haer ſelven een huys 4

ghevonden, ende de Tortel-duyve een5

neſt, daer Jy hare jonghen legghen

magh. Dat is te ſegghen, ſy heeft

# wooninghe in Godtghe

onden, alwaer ſy hare ghenegent

heden , ende crachten voldoet.

En leydt haer inde een

ſtemheijt.

Dat isteſegghen, inde eenicheyt

van alle dinghen, die de ziele heeft,

inde welcke ſy met Godt alleen is,

wortſy van hemgheleyt, ende be

weeght, gnde ſy wort tot Godde

lijckeſaken verheven : want ſy be

weeght, ende verheft haer verſtant

tot Goddelijcke kenniſſen , ende

verſtandeniſſen, door-dien dat'et

nu alreets alleen ontledicht, ende

ontbloot isvan alle teghen-ſtrydin

# , endevremde verſtandeniſſen te

y beweeghtooekharen Wille vry-,

elijck tot de liefde Godts, mitsdien

nu oock alleen, ende vry is van alle

andere afſcčtien: hy vervult#
-
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hare Memorie met Goddelijcke

kenniſſen, door-dien dat ſe oock

nu alleen , ende ontledicht is van

alle andereinbeeldinghen,ende fan

taſyen: want ſooſaen als de ziele

deſe crachten ontwert, ende ydelt

van alle ſaké,die hier benedenzijn,

ende oock van alle andere aenkle

vinghe, ende eyghendom van het

ghene daerboven is, die alleen,en

deydel latende ſonderiet daer van

te beſitten, ſoo is't dat Godt die dag

telijck becommert met onſienlijcke

ende Goddelijcke ſaken, ende hy

ſelver beſtiert haer in deſe Eenic

heyt, het welck is, het ghene den

H. Paulus ſeght vande volmaeckte

perſoonen, de welcke door den geeſt

Godts ghedreven worden tºe. 'twelck

anders niet en is, dan oft hyſſeyde:

hyleydt, ende beſtiert haer in de

Eenicheyt

Haer lief alleen.

Dat is te ſegghen, dat hy-ſe niet

alleenlijck in deſe hare Eenicheyt en

beſtiert, maer hy is't oock alleen,

die in haer ſonder eenighen anderen

middel is werckende : want dat is

eyghen aen deſe vereeninghe der

ziele met Godt in dit geeſtelijck

Houwelijck, dat Godt in haer

werckt, ende fy ſelven aen haer

mede-deelt, nu niet meer door den

dienſt der Enghelen, ghelijck te vo

ren, noch oock door eenighenmid

del vande natuerlijcke behendic

heyt, maer door ſy ſelven: want

deſinnen, ſoofhwendighe, als uyt

Wendighe, endealle ſchepſelen,jae

oockde ziele ſelver, konnenſeer

kitteldienſtich zijn, om ſoohoogh

verheve, ende boven-natuerlijcke

gaven tºontfanghen, die Godt in de

ſenſtaetis verleenende, door-dien

- u

•

dat ſe niet en vallen onder de na

Hierlijcke behendicheyt , wercke

lijckheydt, ende neerſticheydt der

ziele, maer hy is't alleen dieet in

haer, ende met haer doet, twelck

daerom gheſchiet, om dieſwille dat

hy haer alleen vindt, ghelijckghe

ſeytissende hierom en wilt hy niet

dat ſy eenighe andere gemeynſchap

heeft, haer alſoo vervoorderende,

ſonder dat aen iemandt anders toe

te betrouwen, dan aen ſijnen per

ſoon alleen: want het is redelijck,

dat, aengheſien de ziele nu alle din

ghen verlaten heeft, en de dooralle

middelen beproeft is, op-klimmen

de boven alle dinghen tot Godt, dat

Godtſelverden middel, ende den

Leydts-man zy, op dat fy tot hem

ſoude moghen komen door hem :

ende vermits de ziele nu inde Eenic

heyt van alle ſaken verheven is bo

wen alle ſaken, foo is't dat'er niet

ter wereldt haer meer en kan ver

voorderen, ende behulpich zijn om

noch hoogher te klimmen, dan

Godtſelver, haren Bruydeghom,

die oock ſooſeer op haer verlieft is,

dat hy haer deſegratien alleen wilt

doen, ende hierom ſooſeght hy :

-- Die oock aldaer

In't hert door liefde is

gheavondt.

Ghemerckt de ziele, ter liefde

van haren Bruydeghom alleen,ende

van alle dinghen af-geſcheyden ge

bleven is, hierom is hy op haer in

deſe Eenicheytiſeer##geweeſt,

helijck ſy van ghelijcken oock in

# Eenicheyt met fijne liefde be

vanghen is gheweeſt, blyvende al

daer ghewondt door ſyne liefde :

Iiii 2 - ende
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ende hierom en wilt hy haer niet al

leen laten, maer hy, zijnde van ge

lijcken oock met hare liefde ghe

wondt, wilt haer inde Bentcheydt,

daer ſyom ſyne liefde in leeft, al

leen beſtieren , ſy ſelven aen haer

heheel over-leverende » ende hare

egeerten volbrenghende: 't welck

hy voorwaer in haer niet en ſoude

uyt-ghewerckt hebben , ten waer

dat hy haer inde Eenicbeyt ghevon

den hadde. Hierom ſeght den ſelvé

xxxVI. GH

" Gozemonos amado,

Y vamanos a ver en tuhermoſura

Al monte, o al collado

Do mana el agua pura

Entremos masa dentro en la eſpe

ſura.
-

Aer dat nu de volmaek

te vereeninghe der lief

de tuſſchen Godt, ende

##
#N #

de ziele volbrocht is

B;&### ſoo wilt de ziele haet

gaen begeven tot de oefeninghen

vande eyghendommen der liefde,

ende alſoo is't ſy , die ſpeeckt in dit

Gheſangh met haren Bruydeghom »

verſoeckende dry dinghen, die aen

de liefde eyghen zijn. Het eerſte is,

dat ſy de vreught, ende ſoeticheyt

der liefde gerne ſoude ontfanghen,

ende ſulcx verſoeckt ſy als ſy ſeght :

Laet ons t ſamen verheughen, 3 Min

naer. Het tweede is,dat ſy wenſcht

haer ſelven ghelijckformich te ma

ken aen haren Minnaer,als ſy ſeght:

Laet ons gaan aanſchouwen in u ſchoon
--

Bruydeghom vande ziele door ſynë

Propheet Oſeas aldus : Ickſal haer

leyden inde woe

haer herte ſpreken. Want door het

ghene hyſeght, dat hy tot haer her

te ſal ſpreken, geeft hy te kennen

de over-leveringe van ſy ſelven aen

haer : want ſpreken tot het herte,
en is anders niet dan 'therte te vol

doen,het welck niemandt anders en

kan voldoen , ende verſaden,tenzy

Godt alleen,

E SAN G H.

Laet ons te ſamen verheughen,Min

maer ,

En ons gaan acnſcbouwt in u ſchoonheyt

Tot den bergh, ofte tot den heuvel,

Waer van het ſuyver water vloeyt,

Laet ont dieper in't dichſtegaen.
/

Uytelegginghe.

heyt. Het derde is, dat ſy gerneſou

de gronderen, ende kennen de ver

holentheden,ende verborghe ſaken

van haren Beminden , ende deſe

Jonſte verſoeckt ſy door deſe woor

den : Laet ons dieper in 't dichſte

gaen.

Laet ons ſamen verheue
A -

ghen, 6 AMinnaer.

Te weten, inde mede-deelinghe

vande ſoeticheyt der liefde, ende

dat niet alleenlijck inde ghene, die

wyghenieten inde ghewoonelijcke

vereeninghe, ende verſaminghe van

onſe beyde perſoonen; maer oock

in die, de welcke overvloeyt, ende

valt inde oefeninghe van met eene

-
yierighe

yne, ende tekſal tot oſes z:
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A

wierighe affectie, ende metter daet

te beminnen, 'tzy inwendichlijck

met den wille door de wercken van

affectien, 't zy uytwendichlijck ,

doende eenighe wercken, die ten

dienſte zijn vandé Beminden: want,

elijck wy geſeyt hebben, de liefde

## deſen eyghendom, dat, waer

hy ſyne woon-ſtede heeft, ſy altyt

fijne vreughden, ende ſoeticheden

wilt ſmaken, de welcke zijn de in

wendighe, ende uytwendige oefe

ninghem van te beminnen, gelijck

wy gheſeyt hebben. Het welck ſy

daerom doet , op dat ſe gelijck-for

migher ſoude moghen worden aen

haren Beminden, endealſoo voeght

ſe terſtont daer by :

En ons gaen aenſchouwë

in u ſchoonheyt.

Al oft ſy wilde ſegghen : laet ons

ſelven alſoo gaen draghen, dat w

door den middel vande voor-gemel

de oefeninghe der liefde, ſoo verre

moghen gheraken, dat wy malcan

deré mogen Aenſchouwen in u ſchoon

heyt , dat is te ſegghen. dat wy in

Schoonheyt malkanderen moghen ge

lijck zijn, ende dat uwe Schoonheyt

ſoodanich zy, dat ſoo wanneer den

eenen den anderen comt t'aenſchou

wé, hy uwen perſoon in uwe Schoone

heyt ghelijck mochte worden, ende

inde ſelve Schoonheyt hy oock ſy ſel

ven mochte ſien, het welck alſoo ſal

# , als ghy my in uwe

choonheyt ſult overvormt hebben,

ende alſoo ſalick uin uwe Schoonheyt

ſien, ende ghy ſult my van gelijcken

ſien in uwe Schoonheyt, ende ick ſal

myſelven in u, ende in uwe Schoon

heyt aenſchouwen, ende alſoo ſalick

uwé perſoon, ende ghy den mijnen,

* *

ſchynen te weſen in uwe Schoonheye

ſoo dat mijne Schoonheyt d'uwe, en

de uwe Schoonheyt de mijne ſal we

ſen, ende ick ſal eens weſen met u

in uwe Schoonheyt , ende ghy ſult

eens weſen met my in uwe Schoon

heyt, door-dien dat uwe Schoonheye,

oock de mijne ſal weſen. Dit is de

aen-neminghe, ofte verkoringe der

kinderen Godts, die metter waer

heyt ſullen moghen ſegghen, het

ghene den ſelven Sone Godts tot ſij

nen hemelſchen Vader, door ſijnen

H. Apoſtel S. Jan gheſeyt heeft,

met deſe woorden: Al het ghene dat

mijn is, is't uwe, ende al hetghene dat

uwe ir, dat is 't mijne, maer hy door

eyghen-weſentheyt, door dien hy

ſijnen natuerlijcken Sone is, maer

wy door mede-deelinge, door-dien

dat wyaen-genome kinderen zijn,

ſoo dat hy dit ſeyde, niet alleenlijck

voor ſijnen perſoon, die het hooft

was, maer oock voor gheheel het

myſtieck lichaem, het welck de H.

Kercke is.

Tot den bergh , oft tot

den heuvel.

Dat is ſoo veel als teſegghen, laet

ons gaen tot de kenniſſe, de welcke

ghelijck is aen die, de welcke de

Godts-gheleerde noemen Matuti

nam, dat is eene ſeer vroeghe, ofte

kenniſſe vanden morghen-ſtondt,

de welcke is eene kenniſſe in het

Goddelijck. Woordt, het welck hier

door den Bergh beteeckent wort.

Want het Woordt Godts is de We

ſentlijcke, ende d'alder-verhevenſte

Wysheyt Godts : oft wel laet ons

en tot de kenniſſe vanden Avont

ſtondt, de welcke is de Wysheydt

Godts in hare ſchepſelen,ver: p

CnCG
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ende wonderlijcke ſchickingen, de

welcke hier beteeckent wort door

den Heuvel die veel leegher is als

den Bergh. Als de ziele dan ſeght :

Laet ons gaen aenſchouwen in uwe

ſchoonheyt tot den Bergh, isſoo veel

als te ſegghen: maeckt my gheheel

ghelijck, ende overvormt my.inde

Schoonheyt vande Goddelijcke Wys

heyt, de welcke den Sone Godts is,

ghelijck wygheſeyt hebben. Ende

als ſy ſeght, Laet ons gaen tot den

Heuvel, is ſoo veel al oft ſy vraegh

de , ende van hem begeerde dat

hy haer oock ſoude willen in-vor

men, ofte begiftigen met fijne Wys

heyt, ende Myſterien, nopende ſy

ne ſchepſelen, en de wercken, het

welck oock eene ſchoonheyt is, met

de welcke de ziele haer ſelven gerne

verlicht ſoude ſien : want de ziele

en kan haer ſelven niet ſien inde

Schoonheyt Godts, noch aen hem in

de ſchoonheyt gelijck ſchyné te we

ſé,ten ſy dat-ſe haer eerſt overvormt

inde Wysheyt Godts, inde welcke

men de ſaken, die van boven zijn,

fiet, ende beſit, voor ſoo veel noch

tans als't in dit leven kan gheſchie

den ; ende hierom wenſcht ſy te

gaen. Tot den bergh, of tot den heuvel:

Waer van het ſuyver

water vloeyt.

Al oft ſy wilde ſegghen, alwaer

de kenniſſe, ende Wysheyt Godts

die hier Het ſuyver water ghenoemt

wort, aen't verſtant ghegeven wort,

ſuyver, net, ende ontbloot van an

dere toe-vallen, ende fantaſijen, en

de claer ſonder eenige duyſterheden

van onwetentheyt. De ziele heeft

altyt deſe begeerte van de Godde

lijcke waerheden claerlijck, ende

ſuyverlijck te verſtaen, ende heeſy

meerder, ende crachtigher bemint,

hoe ſy die oock innigher ſoeckt te

door-gronden, ende hierom ver

ſoeckt ſy de derde jonſte, ſeggendes

Laet ons dieper in't dich

ſtegaen.

Dat is te ſegghen, laet ons gaen

inde diepte van uwe wonderlijcke

wercken, ende van uwe ongronde

lijcke oordeelen, welckers menich

vuldicheyt ſoo groot is, ende ver

ſcheyden, dat ſy wel met recht eene

Dichtte magh ghenoemt worden :

want ſy beſluyten in hun eene over

vloedighe Wysheyt, ende zijn ſoo

vervult met verhole myſterien, dat

wy die niet alleenlijck moghen noe

men dichte te weſen, maer oock ge

ronnen, volgens het ghene David

ſeght : Den Bergh Godts is eenen vet

ten Bergh ,,eenen gheronnen Bergh.

Voorders ſoo is deſe Dichte, ofte

diepte vande wysheyt ende weten

ſchap Godts ſoo diep, ende onghe

meten, dat al-hoe-wel de ziele daer

van veel weet, ende kent, ſy daer

nochtans altydt dieper kan in-gaen,

door-dien dat-ſe oneyndelijckis,en

de alle hare ſchatten, ende rijck

dommen onbegrypelijck, ghelijck

den H. Paulus ghetuyght, roepende

met verwonderinghe : O diepte der

rijckdommen vande Wysbeyt,endeWe

tenſchap Godts , hoe onbegrypelijckſijn

uuve oordeelen, ende hoe onbeſpeurlijck

zijn uwe weghen ! Des niet teghena

ſtaende de ziele wenſcht deſe Dichte

ende Diepte, ende de onbegrype

lijckheyt ſijnder oordeelen, ende

weghen te door-gronden,door-dien

ſy beſwyckt door de groote begeer

te, die ſy heeft van voorder te gaen

Ronza..
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in deſe kenniſfe : want die te ken

nen, is eene onweerdeerlijcke wels

luſticheyt, die alle ſinnen te boven

gaet, ende overtreft. Hierom Da

vid hare ſoeticheyt beſchryvende ,

ſeght aldus: De oordeelen des Heeren -

3ijn waerachtich , ghereohtveerdicht

in hun ſelven, begeerlijck boven gout,

ende ſeer koſtelijcke geſteenten, ende

foeter dan honich, ende honich-raten:

want uwen dienaer die betwaert-ſe.

Ende hierom wenſcht de ziele gro

telijckx, ende is boven maten ſeer

begeerich van haer te werpen in de

diepte van deſe oordeelen, ende die

grondelijcker te kennen, om welck

gheluck te bekomen, ſoo ſoude ſy

met eene groote vreught , ende

trooſt alle ancxten, quellinghen,ena

de pynlijckheden van deſe wereldt

ſeer gerne verdraghen, ende oock

al het ghene haer eenichſints ſoude

konnen dienen tot eenen middel,

om daer toe te ghetaken hoe ſwaer,

ende laſtich dat'et oock ſoude mo

ghen weſen; hierom ſoo wort hier

oock in dit Versken ſeer wel ver

ſtaen de Dichte vande pijnlijckhedé,

ende ſwaricheden, inde welcke de

ziele oock wenſcht te gaen, als ſy

1eght :

Laet ons dieper in't

dichtſte gaen.

Te weten der pynlijckheden, en

de ancxten, door-dien ſy den mid

del zijn om te gaen inde Dichte van

de vermakelijcke Wysheyt Godts:

want eene pure, ende oprechte lyt

ſaemheyt, brenght eene ſuyverdere

ende verhevendere ghenietinghe,

door-dien dat-ſe voorts-comt van

eenen wortel, ofte oorſpronck,die
- « - -

Kk kk

# Ende hieron niet te

vreden zijnde met eene ghemeyne

maniere van lyden, ſeght ſy: Laet

ons dieper in't dicht te gaan. Hierom

den H. Job wenſchende deſe ſoorte

van lyden, ſeght : Wie ſal my geven

dat myne begeerte volbrocht worde, en

de dat Godt my gave, het ghene ick

verwachte, ende dat hy my vernielde,

die my begonſt heeft, dat hy ſijn handt

ontbinde, ende houtve my af, ende dat

dit mynen trooſt zy, dat hy niy met lya

den quellende, niet en ſpare. Och oft

de menſchen ten leſten eens kenden

dat 'et ganſch onmogelijck is te kon

nen gheraken tot deſe Dichte vande

Wysheydt , ende rijckdommen

Godts, ten ſy dat ſe eerſt voor al

aen in de Dichte der pynlijckheden,

ydende op veel-der-ley manieren,

ſoo nochtans dat de ziele daer in ha

ren trooſt, ende begeerte ſtelle !

och oft ſy daer-en-boven kenden,

dat de ziele, de welcke de Wysheyt

oprechtelijck begeert te bekomen,

eerſt voor al oprechtelijck moet

wenſchen te gaen inde Dichte des

Cruyce, het welck is den wegh des

levens , den welcken ſeer luttel

menſchen bewandelen : want het is

ghemeyn aen alle menſchen, te

wenſchen in-te-gaen de Dichte der

Wysheyt, der rijckdommen , ende

der welluſten Godts; maer te wen

ſchen te gaen inde Dichte der ſwa

richeden, ende pynlijckheden om

de liefde van den Sone Godts ,

daer zijnder ſeer luttel, die et doen,

ghelijcker veel ghevonden worden,

die hun ſelvé wel gerne op het eyn

de ſouden willen ſien , ſonder door

den middel te gaen,den welcken tot

het eynde leyt.

**,
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Yluego a las ſubidas

Cavernas de la piedranos iremos,

Que eſtan bien eſcondidas,

Yalli nos entraremos,

Yel moſlo de granadas guſtaremos.
-

##### Ene vande reden, die

F # de ziele boven andere

# 1 - # beweegt,dat ſy wenſcht

##### te gaen in deſe Dichte
der Wysheyt, ende der

oordeelen Godts , ende innichlijc

ker te door-gronden de Dichte der

ynlijckheden, ghelijck wy geſeyt

ebben, is deſe, te weten, op dat

ſy hier door haer verſtandt ſoude

moghen vereenighen, ende te ſamé

oock kennen de verheve myſterien

vandeMenſch-wordinge desWoorts

Godts, als zijnde eene Wysheyt die

meerder verheven is, ende aen haer

ſmakelijcker, tot welcke verheve

kenniſſe men niet en kan gheraken,

ten zy dat men eerſt in die voorſey

de diepte, ende dickte vande Wys

heyt, ende ondervindentheydt der

pynlijckheden, ende der ſwariche

## is, ende door-wandelt

heeft. De Bruydt die ſeght dan in

ditGheſangh,dat naer dateſe innich

lijcker ghegaen ſullen zijn in deſe

Wysheyt, ende in deſe pynlijckhe

den, ſy als-dan oock ſullen gaen tot

de kenniſſe vande verheve myſterië

van Godt Menſch, de welcke ver

vult zijn met eene Wysheydt , die

meerder verheven is, ende meer in

Godt verborghen zijn. Sy ſeght

* * * Uyt-legginghe. " - ,

En ſtrackx ſullen wy tº famengaen

Tot de verheve hollen der rotſe,

De welcke wel verborghen zijn,

En daer ſullen wy binnengaen, -

En drincken vangranaden moſt.

daer-en boven dat-ſe daer binnen

ſullen gaen,de ziele haer ſelven daer,

in worpende, overgolvende, ende

uyt-ſtortende ; ende ſy ſal oock met

haren Beminden de ſoeticheyt ghe

nieten.»ende ſmaken, die de kenniſſe.

veroorſaeckt van deſe wonderhedë,

deughden, ende eygenthedë Godts,

de welcke door den middel van de

ſe Myſterien in Godt ontdeckt,ende

hekent worden, ghelijck zijn de

## , Bermhertie-,

heyt, Wysheyt &c.

En ſtracxſullen ovy ſta

men gaen

Tot de verheve hollen

der rotſe. . . . . .

De Rotſe, daer wy hier van ſpre

ken, is Chriſtus, volghens het ghe

ne den H. Paulus ſeght tot die van

Corinthien

Hooghe,Verheve , ende diepe My

ſterië in de Wysheyt Godts,de welca

ke in Chriſto ghevonden wort, om

de vereeningefde welcke deGodts

gheleerden Hypoſtatica noemen ]

vande menſchelijcke nature #
cº

: Maer Chriſtus was den I, Cºriº
ſteen. De verheve Hollen, zijn de 19 14
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het Goddelijck Woordt: ende oock

die ghelijckformicheyt, die daer is

tuſſchen de vereeninghe der men

ſchen in Godt , met de voorgemelde

Goddelijcke vereeninghe, ende tuſ

ſchen de over-een-kominghe', die

daer ghevonden wordt inde recht

# , ende bermherticheyt

Godts over de verloſſinghe, ende ſa

licheyt van het menſchelijck ghe

ſlachte, inde openbaringhe ſijnder

oordeelen, de welcke,om dat-ſe ſoo

verheven , ende diep zijn, worden

ſeer eyghentlijck Hollen ghenoemt,

de welcke,al-hoe-wel ſy ſeer hoogh

zijn, om de verheventheyt der My

ſterien,# oock Hollen om de

diepte der Wysheyt : want ghelijca

kerwys de Hollen diep zijn, ende

noch veel andere hollekens, ende

aten hebben , alſoo is oock elck

# vande Menſcheyt Chriſti

ſeer diep inde Wysheyt, ende heeft

veelderley hollekens vande verbor

ghe oordeelen, nopende de eeuwige

verkoringhe,ende voor-wetenſchap

vande kinderen der menſchen,ende

daerom ſeght ſy :

De welcke wel verbora

ghen zijn.

Inſulcker voeghen, dat al-hoe

wel de Godts gheleerde vele Myſte

rien ontdeckt hebben, , ende de

Godtvruchtighe zielen in den ſtaet

van ſoodanich leven ghekent, ende

verſtaen hebben , ſoo is hun noch

het meeſte, ende principaelſte deel

verborghen ghebleven, ſoo wel om

uyt-te-ſpreken, alsom te verſtaen.

Hierom ſoo is er noch veel te gra

yen, ende te begrondighen in Chri

ſto ,den welcken is ghelijck eene

overvloedighe mynne, vol ſchat

we - - -

hollen, de welcke, hoe ſy meerder

door-grondicht, ende door-graven

wort, hoe men-ſe minder kan uyt

Putten : want ſy is ſonder eynde,jae

dat meer is, in elck holleken wordë

hier en daer nieuwe aderen van

nieuwe ſchatten ghevonden. Ende

hierom ſeght den H. Paulus ſeer

wel van Chriſtus : Dat alle de ſchat

ten der wysheyt , ende der wetenſchap

Godts in hem verborghen zijn. In de

welcke de ziele geenſints komen,

noch gheraken kan, ten zy dat-ſe

eerſt voor al inde dickte,ende diep

te der pijnlijckheden gaet, ende die

doorgaet, ſoo inwendich, als uyt

wendich lydende, ghelijck wyghea

ſeyt hebben, ende ten zy dat ſy van

Godt eerſt vele andere geeſtelijcke,

ende ſinnelijcke Jonſten ontfanghen

heeft, ende datter eene langhduri

ghe geeſtelijcke oefeninghe voor

ghegaen is : want alle deſe dinghen

zijn vande minſte, ende alleenlijck

maerbereydinghen om tot de Ver

beve Hollen vande kenniſle der ver

hole Myſterien Chriſti te gheraken,

de welcke is de alder-yerhevenſte

Wysheyt, die men in dit leven be

komen kan. Hierom als Moyſes van

Godt vraeghde dat hy aen hem ſyne

glorie ſoude willen toonen, heeft

hem gheantwoort : Den menſch en

Jal my niet ſien, en de leven, maer ick

Jal u alle goet toonen, te weten, het

welck in dit leven kan gheſien wor

den, 'twelck oock alſoo geſchiet is,

want naer dat hy hem in het Hol

van eene ſteen-rotſe gheſtelt hadde,

de welcke Chriſtus is, ghelijck wy

# hebben, ſoo heeft hy hem

et achterſte van ſijnen rugghe ghe

toont, waer door hy hem de ken

niſſe gaf vande verhole Myſterien

ſijnder wercken, ende namentlijck

, is kk k 2 Vande

Colloſſ.

2, 3

Exod.

33. I9
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Cant. 2

#4.

vande menſch-wordinge ſijnsSoons,

Deſe Hollen zijn't, die de ziele vol

maecktelijck ſoeckt in-te-gaen, om

haer gheheelijck te verſmooren ,

te verdrincken , ende te overvor

men inde liefde vande kenniſſe der

ſelve, haer aldus verborghende in

den ſchoot van haren Beminden.

Tot deſe Hollen noodt hy haer 1nde

Minne-ſanghen , ſeggende : Staet

op myne vrindinne, myneſchoone,ende

comt , myne duyve , inde gaten der

ſteen rotſen, m't Hol vanden muer :

welcke gaten zijn de Hollen,daer wy

van handelen, ende vande welcke

de Bruydt hier ſeght :

En daer ſullen ovy bina

men gaen.

Dat is te ſegghen, wy ſullen daer

gaen inde kenniſſen vande Godde

# Myſterien, ende verholenthe

den , ende ſy en ſeght niet , ick ſal

alleen binnen gaen, maer try ſullen

binnen gaen, te weten, ſy met haré

Beminden, om hier door te kennen

te geven, dat ſy dit werck niet al

leen en doet , maer den Bruydegoun

met haer. Daer-en-boven om dieſ

wille dat Godt, ende de ziele in de

ſenſtaet van het Geeſtelijck Hou

, welijck (daer wy van ſpreken) te

ſamen vereenicht zijn ; hierom ſoo

is't dat hier de ziele geen werck al

leen, noch ſcnder Godt en doet.

Ende hierom , als ſy ſeght, Wy ſul

len daer binnengaen, is ſoo veel, al

oft ſy ſeyde, daer ſullen wy ons

overvormen door eene overvor

mentheyt van nieuwe kenniſſen,

van nieuwe wercken , ende mede

deelinghen der liefde. Want al is't

dat de ziele, als ſy dit ſeght, nu al

geedts geheel overvormt is, ter oor

ſaken vanden voor gemeldenſtaet,

dat en belet nochtans niet, dat ſy in

deſen Raet gheſtelt zijnde, nieuwe

verlichtinghen, ende overvorment

heden van nieuwe kenniſſen kan

hebben,jae ſelver het zijn ſeer dick

wils verlichtingen van nieuwe My

ſterien, de welcke Godt aende ziele

mede-deelt inde on-ophoudelijcke

mede-deelinghe,die daer gheſchiet

tuſlchen Godt ende de ziele, jae ſel

ver hy mede-deelt dat aen haer in ſy

ſelven , ende als danſoo gaet ſy ge

lijck op een nieuw in hem,volghens

de kenniſle van die Myſterien, die

ſy in hem kent,ende in deſe nieuwe

kenniſſe bemint ſy hem op eene ſeer

verheve, ende vaſte maniere, haer

ſelven in hem overvormende, vol

ghens de nieuwe kenniſſen. Ende

dien nieuwen ſinaeck, ende ghe

noechte, den welcken ſy als-dan

oock op een nieuw ontfanght, is

ganſch onuytſprekelijck , vanden

welcken ſy in het naervolghende

Versken aldus ſpreeckt:

En drincken van granaa

ten moºi.

De Granaten beteeckenen de God

delijcke Myſterië die in Jeſus Chri

ſtus zijn, ende oock de diepe oor

deelen Godts, daer-en-boven oock

de deughden, ende eygendommen,

die men door de kenniſſe van defe

Myſterië in Godt weet te zijn: want

ghelijckerwys de granaet-appelen

veel kleyne graentjens in hun ſelven

beſluyten, de welcke voorts-komé,

ende gevoedt worden onder de ron

de ſchelle vanden ſelve appelen ; al

ſoooock elcke deught, ende eygen

dom, elck Myſterie, ende oordeel

Godts , beſluyt in haer eene ſeer

groote
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groote menichte van graentjens,

van wonderlijcke uytwerckinghen,

ende ſchickinghen# welcke

altemael begrepen, ende onderhon

den worden indien ronden middel

ſchoot vande deughtsendeMyſterie,

die ſulcke uytwerckinghen aengaen

ende toe behooren. Seer voorſich

telijck letten wy hier op de rondt

achtighe figure, ofte gheſtelteniſſe

vanden Granaet-appel, want door

elcké Granaet verſtaen wy hier eene

deught, ende toe-eygeninge Godts,

de welcke Godt ſelver is, die hier

doordeſe rondtachtighe figure be

teeckent wort, door-dien dat hy

geen beginſel, noch eynde en heeft.

Den maſt van de Granaten, den welc

ken ſy ſeght, datſy te ſamen ſullen

drincken, beteeckent de genietin

ghe, de welcke de ziele (voor ſoo

veel als 't in dit leven gheſchieden

kan) ontfanght uyt de kenniſſe,en

de verſtandeniſſe van deſe verho

lentheden , ende oock de welluſte

er Goddelijcke liefde, de welcke

ſy daer in ſmaeckt. Ende gelijcker

wys uyt vele graentjens der Grana

ten maer eenen Moſt en comt; alſon

is't oockdat uyt alle deſeghekende

wonderheden, ende grootheden

Godts, maereeneghenietinghe,ene

de welluſte der liefde voorts-en

comt, ende vloeyt inde ziele, de

welcke ſy terſtont met eene groote

teericheydt des, wille, Godt op

draeght, het welckſy inde Minne

ſanghen aen haren Beminden bea

looft heeft, waert dat ſy van hen

in-gheleyr wiert, om die verheve

kenniſſen te ſmaken, ſegghende :

Daerſuldy my leeren, en de daer ſalick

u eenen dranck geven vanden gemaeck

ten wijn, endeden moſt van myne gra

maet appelen. Die haer ſelve toe

ſchryvende, al-hoe-wel ſy nochtans

Godt toe-behooren, doör-dien h

die aen haerghegeven heeft, ende

daerom geeft ſy die Godt wederom

als fijneyghen, het welckhy heeft

willen te kennen geven, als ſy

ſeght :

En drincken van Graa

maten moſt.

Want als den Bruydeghom dien

ſmaeckt, ſoo geeft hy dien aen de

ziele oock te proeven, ende als de

ziele dienſmaeckt, ſoo geeft ſy dien

aen hem vangelijcken oock te proe

ven ,iende alſooisden ſmaeck ghee

meynaen alle beyde.

- 2
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Allime moſtrarias -

Aquello, que mi alma pretendia,

Yſuego me darſas

Alli tu vida mia ,. -

Aquello que me diſte elotro dia.

Uytelegginghe.

'Rigo: Eteynde, waerom dat
de ziele wenſche te

# H # gaen##

voren ghemelt, en was

###### anders geen, dan om

volkomentlijck te moghen ghera

ken tot het ghene, daer ſy altyt ſoo

begeerich naergheweeſt was (voor

ſoo veel als het den ſtaet van dit lea

ven toe-laet) te weten, tot die vol

kome , ende volwaſſche liefde, die

in ſoodanighe mededeelinghe gege

ven wort': daer-en-boven oock om

volmaecktelijck te moghen beko

men, nopende het geeſtelijck, de

ſuyverheyt , ende onbevlecktheyt

vanden# der erfelijcke recht

veerdicheyt, Sy ſeght dan in dit Ge

ſangh twee dinghen, waer van het

eerſte is, dat hy haer aldaer ſoude

willen toonen, te weten , in deſe

overvormentheyt der kenniſſen ,

het ghene, daer hare ziele in alle ninge der liefde :

hare wercken, ende meyninghen

naer wenſchte, het welčke is, dat

hy haer ſoude willen leeren, haren

Bruydeghom volmaecktelijck mo

ghen lief te hebben, ghelijck hy ſy

G HES AN G H.

Daer ſuldy my claerlijck toonen

# mijn ziel naer wenſche

En daer ſuldy my ſtracx geven,

Dat ghy m'in voorlede daghen

Ghejont hadde, 3 mijn leven!

* A

ſuyverheyt , ende reynicheyt, de

welcke hy haer ghegeven hadde in

hare Voor-ouders inden ſtaet der

erftelijcke rechtveerdicheyt, ofte

wel, die hy haerghegeven heeft op

den dagh van hare Doopinghe,haer

alſoo gheheel en ganſch ſuyver ma

kende, ende reynighende van alle

hare onvolmaecktheden, ende duy

ſterniſſen, ghelijck ſy als-dan ghe

ſuyvert is gheweeſt.

Daerſulay my claerlijck

t0071672

Het ghene , daer mijne

ziele maer ovenſcht.

Deſen wenſch, ofte begeerte, en

tracht tot geen ander ſake, dan tot

de verghelijckeniſſe, ende veree

Want eenen min2

naer en kan niet voldaen zijn, ten

zy dat hy# , ende ghewaer

wort, dat hy ſoo veel bemint, als

# wort. Endeghemerckt

de ziele claerlijck ſiet de waerach

ſelven Bemint, midtſgaders oock ticheyt, ende oneyndelijckheyt der

alle de andere dinghen, de welcke liefde, waer mede Godthaer lief

ſyin't naervolghende Geſangh ver- heeft, ſoo ſoude ſy hem van gelijc

claert. Het tweede is, dat hy haer ken oock op eene ſoo verheve, ende

aldaer oockſoude willen geven de volmaeckte maniere wel willen die
-

- -

- - - f I1CIl 3-
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nen, waert dat ſy konde, ende om

deſe reden is't dat ſy die dadelijcke

overvormentheyt ſoo.grootelijckx QP

comt te wenſchen. Want de ziele

en kan tot deſe ghelijckicheyt, en de

volmaecktheyt der liefde niet ghe

raken, tenzy door eene gheheele

overvormentheyt van haren wille

net den Goddelijcken wille , waer

door deſe twee Willen ſoodanich

lijck vereenicht worden, datter uyt

e tWeemaer eenen Wille voorts

en comt, indien ſin, inden welcken

den Apoſtel ſpreeckt : Ick leve,

maer niet meer ick , maer in my leeft

Chriſtus, ende alſoo in deſen ſin,is'er

helijckicheyt der liefde : want,

# dat den wille der ziele ge

heel verandert is in den wille Godts,

ſoo is ſy nu geheelijck den louteren

wille'Godts, ſoo nochtans,dat daer

onn. 5.

om den wille der ziele niet verlo

ren en is, maer is gheheelijck den

wille Godts ghemaeckt, ende over

ſulckx ſoo is't dat de ziele. Godt is,

eminnende met Godts wille, den

welcken inden voorſeyden ſin oock

haren wille is, ende hierom bemint

ſy hem met eene ſeer hoogh-verhe

we liefde, die haer vanden H. Geeſt

in gheſtort wort,ghelijck den Apo-.
ſtel leert met deſe woorden : De

liefde Godts is uyt-gbestort in onſe

herten, door den H. Geeſt, die onsgea

geven is. Maer hier ſtaet te bemerc

ken, dat de ziele hier niet en ſeght, -

daer ſuldy my gevé, maer daer ſtildy.

my toonen, want al-hoe-wel hy ſyne

liefde aen haerwaerachtelijck is ge

vende, ſoo is't nochtans dat ſyſeer

eygentlijck ſeght, dat hy haer ſyne'

liefde toont , ofte leert , dat is te

# dat hy haer onderwyſt,en

de leert Godt beminnen, gelijckhy,

Hyſelven is beminnende ; want als

Godt ons eerſt lief heeft, ſoo leert

hy ons hem lief hebben met eene .

rechte ende ſuyvere liefde, ghe

lijck hy ons lief heeft. Ende ghe

merckt dat Godt in deſe overvor

mentheyt ſy ſelven aende ziele me

de-deelende, haer toont eene op

rechte, kloeckmoedighe, ende ſuy

vere liefde, door de welcke hy ſich

aen haer gheheel mede-deelt met

eene ſeer groote minnelijckheyt ,,

haer in hem ovérvormende , waer

in hy ſyne eyghen liefde aen haer is

gevende, met de welcke ſy hem van

ghelijcken oock ſoude beminnen,

ghelijck wy gheſeyt hebben, hier

om ſoo is't dat men eyghentlijck

ſeght, dat hy haer leert beminnen,

het welck is, ghelijck oft hy haer

een inſtrument inde handen ſtelde,

ende haer ſeyde hoe dat ſy'et moet

ghebruycken. Hier uyt ſoo volght,

dat de ziele Godt in deſen ſtaet inet

eene alder-verhe venſte liefde is be

minnende , de welcke ghelijck is

aende ghene, met de welcke ſy van

hem bemint wort. Waer door de

ziele niet alleenlijck onderweſen

wort, hoe ſy moet beminnen,maer

ſy wort oock eene meeſterſſe inde

conſte der liefde, zijnde vereenicht

met den ſelven meeſter der liefde,

ende vervolghens is ſy gheheel te
vreden , ende voldaen : want ſoo

langh als ſy tot die liefde niet geko

men en is, ſoo en is ſy in geender

manieren te vreden,het welck Godt

is volmaecktelijck beminnen met

de ſelve liefde, waer door hyſ

ſelven bemint, inden ſin,#
gheſeyt is gheweeſt vande maniere

van leven vanden H. Paulus : het

welck nochtans in dit leven niet

volkomentlijck en kan geſchieden,

al-hoe wel dat et eenichſints ghe

- - - ſchieden
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ſchieden kan inden ſtaet der vol

maecktheyt, te weten, van dit

geeſtelijck Houwelijck , daer wy

van ſpreken. Uytdeſe volmaeckte

liefde vloyt terſtont inde ziele eene

innighe, ende ſubſtantiele vreught

in Godt : want het ſchynt, ende

het isvoorwaeroock alſoo, dat ge

heel de ſubſtantie der ziele overgo

ten met glorie, Godt vereert, ende

verheft; ſyghe voelt van gelijcken

oock een alder-innichſte ſoeticheyt

by maniere van ghenietinghe, die

haer doet uyt-ſtorté inde grootheyt

Godtste loven, te eeren, ende te

verheffen met eene ſeergroote blyt

ſchap ondermengelt; maer dat en

ghebeurt geenſints op die maniere,

tenzy dat Godtinden voorghemel

den ſtaet van overvormentheyt aen

de ziele ghegeven heeft eene alder

rootſte reynicheyt, de welckeghe

## is aen die vanden ſtaet deron

nooſelheyt, ofte des doopſels, de

welcke de ziele hier oock ſeght,

dat denBruydegom haerdieterſtone

ſalgheven inde ſelve overvorment

heyt, als ſy ſeght :

En daerfuldy my ſtracx

geven

Hetgeneghy min voor

lededaghen

Ghejont hadde, ô mijn
leven. -

Hiernoemt ſy de voorlede daghen
den ſtaet der erfelijcke rechtveer.

dicheyt , endeden dagh des doop

ſels, inden welcken de ziele gerey

nicht wort, het welck ſy ſeght dat

den Bruydegom haer in deſe veree

ninghe der liefde ſal geven : want

ghelijck wy gheſeyt hebben,de ziele

comt tot hier toe te gheraken in de

ſenſtaet der volmaecktheyt. '
-

- -

XXXIX GHESANGH
El aſpirar del ayre,

El canto de la dulce filomela ,

Elſoto y ſu donayre,

En la noche ſerena »

Con Ilama que conſume, y no da

Pena.

Deſoete blaſinghe des windts,

Het ſoet gheſangh des nachtegaels ,

Den boſch die groen is, met# feeſt »

Inden ſtillen, en claren nacht,

Met de vlamme die 't hert verſlindt ,

Maer die nochtans geenſints en pijnt.

Uyt-legginghe.

### geſeyt dat#
% % Bruydt in't voorgaende
W Geſangh twee dinghen

## verſochte, het eerſte

- was 't# daer hare

ele ſoo naer wenſc%

de was, het ghene Godthaer op

eenen anderen dagh ghegeven had

de. Van het tweede en ſullen wy

niet meer handelen, aengheſien dat

het genoeghſaem verclaert is, maer

hte : het twee- voor ſoo veel aengaet het eerſte s'
daer
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-

6y;

-

daerfy ſoonaerwenſchte » wortin

dit Gheſangh breeder uyt-gheleyt:

want ten was niet alleenlijck naer

de volmaeckte liefde, daer ſy-ſoo

ſeer naer wenſchte , ghelijck #
daer gheſeyt hebben; inaer ooc

macr# het ghene in dit Geſangh be

repen wort, het welck is, dieſelve

iefde, ende het ghene de ziele wort

mede-ghedeelt door haren middel.

Sy ſtelt hier dan vyfdinghen, waer

in alle die dinghen begrepen wordé,

de welcke ſy daer heeft willen te

kennen geven, dat ſy die wenſchte.

Het eerſte is Deſoete blaſinghe der

windts, de welcke is de voor-gemel

de liefde, die ſy d'aldermeeſt ver

wenſcht. Het tweede is#Ge

ſangh des Nachtegaels, waer door be

teeckent wort, die ſy heeft indelof

ſanghen des Heeren. Het derde is

Den groenenboſch met fijne feeſt. Dat

is de kenniſſe der ſchepſelen, ende

haerderaerdighen ſchick. Het vier

de is, de ſuyvere, ende verheve be

ſchouwinghe. Ende het vyfde is de

verſlindende vlamme, ende niet py

nighende , het welck by-naer be

grepen wort in het eerſte, want het
is eene vlamme van eeneſoete over

vormentheyt der liefde inde beſit

tinghe van alle dinghen.

De ſoete blaſinghe des

3vindts.

Deſe bequamicheyt,ende behen

dicheyt die de ziele vraeght om te

beminnen op eene volmaeckte maa

niere, wort hier ſeer wel genoemt

eene Soete blaſinge des windts te zijn,

door-dien dat'et is eene ſeer teere

aen-rakinghe, ende ghevoelen,het

welck de ziele indien tydt ghevoelt

in de mede-deelinge vanden Hey

lighen Gheeſt, den welcken op de

maniere van eene verheve blaiinge

de ziele in deſe ſyne blaſinghe op

heft, ende overvormt,op dat ſy van

ghelijcken eene ſekere ende min

nelijcke blaſinge van liefde tot Godt

ſende, de welcke gelijckzy aen die ,

met de welcke Godt den Vader ſy

nen eenighen Sone beademt, ende

den Sone den Vader, welcke beaeſ

ſiminghe den H, Geeſt is, die aende

ziele inde voorghemelde overvor

mentheyt gegeven wort. Want het

en ſoude geene waerachtighe over

vormentheyt zijn, ten ware dat de

ziele indé H.Geeſt oock overvormt,

ende met hem vereenicht wirde,al

hoe-wel dat 'et niet claerlijck, ende

opentlijck gheſchieden ſoude, om

de onbequaemheyt, ende verwor

pentheyt van dit leven,'twelck voor

de ziele ſoo glorieus, ende verma

kelijck is, dat er geene menſchens

tonge kan uyt-ſpreken, noch eenich

menſchelijck verſtandt achtervol

ghen, Voorders de ziele, die nu in

Godt overvormt , ende met hem

vereenicht is, blaeſt in Godt, ende

totGodt eene ſeer verheve blaſinge, .

die ſeer ghelijck is met de Godde

lijcke, de welcke Godt in haer zijn

de, blaeſt in ſy ſelven, gelijck haer

voorzbeeldt, het welck, voor ſoo

veelals ick begrype, den H. Paulus

heeft willen te kennen geven, als

hygheſeyt heeft: Maerghemercke

ghy kinderen Godts xyt ,,ſoo heeft Gode

Jijns Soons Gheeſtgheſonden in u herte,

roepende Abba Vader : het welck in

volmaeckte perſoonen gheſchiet op

de voorſeyde maniere. Endeten is

een wonder dat eene ziele ſoo ver

eve ſake doen kan : want ſoo ge

nomen dat Godt haer deſe gratie

geeft, dat ſe tot de Godt-formighe

LIll wer

Galat,

4- d -
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door hun woordt in my gelooven ſullen,

vereeninge inde H. Dryvuldicheyt

kan gheraken, waerom ſoud'et toch

ongheloofelijck weſen, dat ſy het

werckhaers verſtandts, kenniſlesen

de liefde doet inde H. Dryvuldic

heyt, te ſamen met de H. Dryvul

dicheyt, ende dat, met eene alder

grootſte vergelijckeniſſe met haer,

Godt het ſelven in haer werckende

op eene mede-deelachtighe manie

re? Maer op wat maniere dat ſulckx

gheſchiet, daer en is geene cracht,

noch wysheyt die het kan uyt-ſpre

ken dan alleenlijck betoonende hoe

dat den Sone Godts ons deſen ver

h even ſtaet, ende plaetſe verdient,

ende verkreghen heeft, als hy door

den H.Evangeliſt Joannes tot #jnen

Hemelſchen Vader feyde: Vader,

die ghy my ghegeven hebt,ick wille, dat .

waerick ben, die oock mét my moghen

zijn : doende, te weten, het ſelve

werck door mede-deelinghe, het

welckick doen. Hy ſeght daer-en

boven, Ende ick en bidde voor hun al

leen niet, maer oock voor de ghene, die

op dat ſy alle een moghen zijn ghelijck

ghy Vader in my,#### dat ſy

oock in ons moghen een zijn, op dat de

twereldt ghcloove, dat ghy my geſomden

hebt. Ende ick hebbe de claerheyt, die

ghy my ghegeven hebt, bunlieden ghe

geven, op dat ſy een zijn ſouden, ghe

lijck Ivy## hun,#

ghy in my, op dat ſy volkomen zijn in

een , op dat de wereldt kenne, dat ghy

my gheſonden hebt , ende dat ghy hun

hebt lief ghehadt ,ghelijckghy my oock

lief hebt ghehadt. Het welck ghe

ſchiet, haer mede-deelende de ſelve

liefde, die hy aen ſijnen Sone me

de-deelt, al-hoe-wel niet door natu

re, ghelijck het aenden Sone ghee

ſchieti maer gelijck wy#

ben , door de vereeninghe, ende

overvormentheyt der liefde, ghe

lijck hier oock niet verſtaen en wort

het ghene den Sone hier tot denVa

der ſeght, dat de heylige perſoonen

een met hem weſentlijck, ende na

tuerlijck ſouden zijn, ghelijck den

Vader ende den Sone een zijn,maer

hy wilt alleenlijck maer ſegghé,dat

ſy een ſoudë zijn door de vereenin

ghe der liefde, ghelijck denVader,

ende den Sone een zijn inde eenic-.

heyt der liefde, waer uyt volght,dat -

de zielen de ſelve goederen beſitten

door mede-deelinghe, die hy door

nature beſit, ende alſoo worden ſy.

oock waerachtelijck Godt genoemt,

door mede-deelinghe, als ghelijck

formighe, ende mede-gheſellen van

den ſelven Godt. Ende hierom ſoo

heeft den H. Petrus gheſeyt: Gratie,

ende vrede moet u-lieden vervult wor

geſu onſen Heere, ghelijck alle dinghe

fijnder Goddeltjcke cracht, die ten le-,

ven, ende Godts-dienſt ons ghegheven.

zijn door de kenniſſe van hem, die ons

gberoepen heeft door ſyne eyghen glorie,

ende cracht, door den welcken by ons

ſeer groote, ende koſtelijcke beloften ge

geven heeft, om dat ghy hier dcor deel

achtich ſoude worden der Goddelijcke

mature. Het welck alſoo verſtaen

moet worden, ghelijck wy ghefeyt

hebben, dat de ziele in het wercken

deelachtich is met de H.Dryvuldic

heyt inde voorſeyde vereeninghe,

het welck,al-hoe-wel dat 'et in't an

der levé volmaecktelijck volbrocht

wort, des niet teghenſtaende ſoo is't

dat men oock in dit leven groot be

inſel ende voor-ſmaeck daer van

ekomt inden ſtaet der volmaeckt

heyt, op alſulcke maniere, gelijck

wy hier ſegghen, al-hoe-wel dat er

2. Pet:

den inde kenniſſe Godts, ende chriſti * *

GGING
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eene ſake is, die ganſch onuytſpre

kelijck is. O zielen, die gheſchapen

zyt om deſe uytmuntende gaven te

henieten ! wat doet ghy-lieden ?

vaer mede becommert ghy u? ôbe

weenelijcke verblintheyt der kinde

ren van Adam, ghemerckt dat-ſe

niet en ſien, daer fy nochtans met

een ſoo groot licht-omvanghé zijn,

ende doofblyven, daer ſy door ſoo

root gheroep verweckt worden !

want ſoo langh als ſy de groot-ach

tinghen,ende de glorie deſer werelt

ſoecken, ende na# ſoo bly

ven ſy ellendich, ende verworpen,

ende zijn onweerdich om ſoo groo

te goederen te beſitten.

Het ſoet gheſangh des

Nachtegaels.

Uytdeſe Soete blaſinghe des tvints

comt inde ziele voorts een Soetghe

ſangh des Nachtegaels : want gelijc

kerwys het ſoet gheſangh van den

Nachtegael ghehoort wordt in den

voer-ſomer, als wanneer nu den

kouden winter, ende de reghenach

tighe wolcken voor-by zijn , ende

met ſijnen melodieuſen ſanck den

geeſt der menfché vermaeckt, alſoo

# het oock in deſe dadelijc

e mede-deelinghe, ende overvor

mentheyt der liefde, alwaer de

Bruydt geheel bevrydt, ontſlaghen,

ende gheſuyvert zijnde van alle on

volmaecktheden,moeyelijckheden,

ende natuerlijcke duyſterheden, gez

voelt in haren Geeſt eenen nieuwen

voor-ſomer, inden welcke ſy hoort

de foete ſtemme van haren Bruyde

gom, die haer eenen ſoeten Nachte

gael is , den welcken de ſubſtantie

van hare ziele vermaeckt, ende ver

nieuwt met deſe woorden: Stact op,
-- . --

haeſt u myne vriendinne, myne duyve,

myne ſchoone, ende comt,want den win

ter is nu voor-bygheleden, den reghen

*t wegh ghegaen, ende overleden', de

bloemen zijn gheſien in ons landt , den

'yde des ſnoeyens is aen ghekomen, de

ſtemme der Tortel-duyven is ghehoort

in ons landt. In deſe ſtemme des

Bruydegoms, die hy haer in't bin

nenſte haerder ziele doet hooren ,

ghevoelt de Bruydt een eynde van

alle quaet, ende een beginſel van al

de goet, doe welckers vermakinge,

beſcherminghe, ende ſmakelijck

ghevoelen geeft de ziele oock hare

itemme van eenen ſoeten Nachte

geel, met een nieuw gheſangh tot

Godt, die deſe ſtemme met haer te

ſamen maeckt, ende veroorſaeckt:

ende hierom is't dat denBruydegom

fijne ſtemme aen haer geeft, op dat

fy de hare met hem te ſamen aen

Godt ſoude geven : want dat is't,

het ghene hy wenſcht,ende begeert,

ghelijck den Bruydegom het ſelven

te kennen geeft inde Minne-ſanghé,

alwaer hy ſijne Bruydt aen-ſpreken

de, ſeght aldus: Staet op mjne vrien

dinne, myne ſchoone,en comt myne duy

we in de gaten der ſteen rotſen, in dat

hol#muer, toont my u aenſicht,

laet u ſtemme luyden in myne ooren,

want u ſtemme is ſoete, ende u aenſiche

ſchoon.

'tGhehoor Godts beteeckent hier

fijne begeerten, op dat wy hem vol

maecktelijck ſouden loven , want

de ſtemme, die hy hier van ſyne

Bruydt verſoeckt, en is anders niet

als eenen volmaeckten lof-ſanck,ena

de verheuginghe tot Godt,de welc

ke op dat-ſe in alle manieren vol

maeckt zy, ſoo ſeght den Bruyde

ghoum, dat ſy die ſoude geven,ende'

doen klincké inde Hollen der ſteen

Lll 12 rotſe »

Cant, s

IO,

Cant. «
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rotſe, de welcke zijn de minnelijç- de: want ſonder hem en vraeght ſy
ke verſtandeniſſen vande verhole daer niet veel naer, noch en maeckt

Myſterien Chriſti , door de welcke niet veel werckx van die te kennen

wy hier boven gheſeyt hebben, dat door eenigen geeſtelijcken middel.

de ziele met hem vereenicht was, De ziele wenſcht daer-en-boven

ende hierom ſoo is'et een en vol- oock grootelijcx te ſien de feeſte van

maeckten lof-ſanck, om dieſwille den Boſch, de welcke niet alleenlijck

dat de ziele in deſe vereeninge haer en is degratie, wysheyt,en ſchoon
in Godt verheught, ende Godt looft heyt, die ieder ſchepſel van Godt

te ſamen met Gods ſelver, ghelijc ontfanghen heeft, maer oock die,

kerwys wy oock vande liefde ghe- de welčke onderhaerlieden is, ende -

ſeyt hebben : want door dienſy in daer uyt-ſteeckt inde wel geſchick

eenen volmaeckten ſtaet leeft, ſoo te, ende wyſe over een kominghe

zijn hare wercken oockWolmaeckt, die daer ghevonden wordt tuſſchen

die ſy doet , overſulcx ſoo is die de ſchepſelen, ſoo hemelſche, als

ſtemmeſeer ſoet, ſoo aen Godt, # is het welck niet anders en

aen de ziele, ende hieromſeght ſy: is, als Godt te kennen in fijne ſchep

Want uwe ſtemme is ſoete, te weten, ſelen door den wegh der beſchou

niet alleenlijckaenſ,maeroockaen winghe, het welck voorwaer eene

my : want door dien ſy met my ſake is, die ſeer vermakelijckissen

vereenicht is, ſoo geeft ghy uwe de van groote ghenoechte , door
ſtemme te ſamen met my, als eenen, dien dat er eene kenniſſe is ſtrec

ſoeten Nachtegael tot my: kende tot Godt. -

Den groenen boſch met Inden ſtillen, ende da

fijne feeſt. ren nacht.
Het derde, het welck de ziele Deſen Nacht, inden welcken de

ſeght, dat haer door den middel van ziele die dinghen wenſcht te ſien, is

deliefde aldaer getoont ſal word is de Beſchouwinghe : want ſy is duya

Den Groenen# met fijne feeſte ſter, ende hierom wort ſy anderſints

Door den Boſch verſtaet ſy hierGodt eene verhole Wetenſchap genoemt,

ende alle de ſchepſelen, die in hem inde welcke Godt de# eert, en

zijn : want ghelijckerwys alle boo- de onderwyſt, ſonder dat ſy weet

men, ende planten haer leven,ende hoe dat et gheſchiet, ende dat doet

wortel inden Boſch hebben , alſoo hyſeer heymelijck, ende verbor

hebben oock alle de ſchepſelen, ſoo gentlijck, ſonder eenich#
hemelſche, als aerdtſche, haer le- ofte gherucht van woorden, en de

ven, ende wortel in Godt. Ende dit ſonder eenich toe-doen van eenighe
IS## de ziele ſeght, dat ſinnen, maerghelijck in ſtilte,ende

Godthaer hier toonen ſal, door-dien, gheruſticheyt des nachts, ſoo dat 'et
hy het leven, ende weſen is van alle de ſinnen niet en konnen ſien , ofte

ſchepſelé,kennende den oorſpronck ghewaer worden, het welck ver

ende het gheduer der ſelve, ende ſy itaen ghenoemt wort,ſonder te ver

-

geſelve alle-gader in hem kennen: ſtaen, want het werckelijck verſtaat
- - E-- - - ielijck
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(ghelijck de Philoſophen dat noe

men) en doetet niet, het welck

gemeynelijck werckt door de phan

taſſen, ende voor-beeldinghen der

dinghen, maer het gheſchiet in het

verſtandt, voor ſooveelals het mo

ghelijck, ofte lydelijck is, 't welck

duſdanighe beelden, ende ghedaen

ten niet en ontfanght, maerwelly

delijcker wyſe ontfanght het eene

ſubſtantiele verſtandeniſſe, de welc

ke haerghegeven wort ſonder haer

toe-doen, ofte eyghen vernuftheyt,

ende hierom wortdeſeBeſchouwin

ghe hier eenen ſtillen, ende claeren

Nacht ghenoemt: want ghelijcker

wys den Nacht claer, ende reynge

noemt wort als wanneer hyvan alle

wolcken, ende dompen des lochts

ghefuyvertis,# claerheyt be

etten, alſoo is oock deſen Nacht

der Beſchouwinghe acnde ooghen

des verſtandts claer, ende reyn,van

alle wolcken der voor-beeldinghen,

fantaſyen, ende kenniſſen, die door

de ſinnen konnen in komen : ende

gheſuyvert van alle dompender on

gheregelde affectien, en de ghene

gentheden, ende alſoo is ſy eenen

nacht voor de finnen, ende voor het

natuerlijck verſtandt, volghens de

leeringhe vanden Philoſoph, die

ſeght : dat ghelijckerwys het ghe

ſicht van eene vlier-muys verduy

ſtert, ende verblindt wort door het

licht der Sonne, alſoo wort ons ver

ſtandt, oock verduyſtert door het

groot boven-natuerlijck licht,

Met de vlamme die't

hert verſlindt,

Maer die nochtans geen

* * * . -

ſints en pijnt.

Deſe vlamme is de liefde Godts,

die nu volmaeckt is inde ziele, haer

in ſy ſelven verſlindende, ende over

vormende, ende alſoois'eteene ſoe

te liefde, door-dien datter nu eene

## tº, ende verſaet

eyt van beyde ſydenis, ende hier

om en is ſy niet pynlijck over eene

vreeſachtige veranderlijckheyt van

meer softe min te hebben, ghelijck

het te voren pleeghde te zijn, als de

ziele noch onbequaem was tot eene

volmaeckte liefde: want ſy is nuge

lijck eenen gloeyenden kole, die nu

gheheelontſteken is, ende door eea

negroote gelijck-formicheyt geheel

in vier verandert is, ſonder te rooc

ken, gelijck hy te voren dede, ende

ſonder eenich ſwart coleur te heb

ben, oft eenige andere naturelijcke

toe-vallen, die hy hadde, eer dat'et

vier gheheel daer in ghekomen was,

# dingen al-te-maelinde ziele

zijn met pynlijckheyt,en moyelijck

heyt, tot dat ſe tot den volmaeck

ten trap der liefde ghekomen is, al

waerde ziele haer gheheelijck, vol

komentlijck, en de ſoetelijck beſit,

ſonder eenighe pynlijckheyt vanden

roockhaerder natuerlijcke paſſien,

ende toe-vallen, maer nochtans in

eeneſoete Vlamme over-vormt, die

haer verſlint,ende verandert inGod

delijcke beweeginghen, ende werc

ken, in welcke Vlamme de Bruydt

ſeght, dat den Bruydeghom haerſal

toonen, ende geven, al etghene ſy

in dit Gheſangh vertelt heeft, door

dienſy die alreedts beſit, die groo

telijckx acht, ende gheniet in eene

volmaeckte,ende ſoeteliefde Godts,

-

L1113 - XL,
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e nadiele mirava »

Aminabab tampoco parecia »

Yel cercoſoſegava »

Y la cavalleria

A viſta de lasaguas decendia.

Uyt-legginghe.

#NE Eziele wilt in dit leſte

D Gheſangh hare teghen

#
######N CIAOIC eiten1IIe te

##### kennen geven , die ſy

heeft om die gratien , ende gaven

te ontfanghen , die men in deſen

ſtaet gheniet , ende de welcke ſy

van haren Bruydeghom ghevraeght

hadde, de welcke oock ſonder ſoo

## in haer, noch

ontfanghen, noch bewaert konnen

worden. Overſulckx ſtelt ſy aen ha

ren Beminden voor vier berey din

hen, ofte over-een-kominghen,

e welckeghenoeghſaem zijn, om

de voor-ghemelde gaven te beko

men, om dat ſy hem alſoo meerder

ſoude verbinden van die haer te ge

ven. De eerſte bereydinghe is, dat

hare ziele nu alreets afgnetrocken,

ende van alle dinghen vervremt is.

De tweede,dat nu den duyvel over

wonnen ende verjaeght is. De der

de , dat ſy nu alle de paſſien haerder

ziele, en de alle ghenegentheden,

ſoo natuerlijcke, als geeſtelijcke on

derworpen heeft. Ende de vierde

bereydinghe is, da nu het ſinnelijck

deel ganſch herſtelt, en de geſuyvert

is, ende aen het geeſtelijck deel ge

lijckformich ghemaeckt is, inder

Van niemandt en virt ſy gheſien,

Aminadab verſcheen niet meer,

En het belegh was daer in ruſt,

De ruyterye was neer-ghedaele

In het gheſicht der wateren.

-

voeghen, dat et niet alleenlijck niet

meer en belet, ofte verſtoort, maer

dat et ſich oock vereenicht met den

Geeſt, deelachtich gheworden zijn

de van ſijne goederen, welcke din

ghen ſy al in dit Gheſangh ſinght ,

ſegghende :

Van niemandt en wirdt

ſygheſten.

Het welckſoo veel is, oft ſy wila

de ſeggen: mijne ziele is nu ſoo een

ſaem , vervremt, ende onthecht van

alle ſchepſelen, ſoo van die van bo

ven, als van die van beneden, ende

ſyis met uſooinnichlijck vereenicht,

dat ſy'et gheſicht van alle de ſchep

ſelen ontvloden heeft, ſoo dat ſy,

noch door hare ſoeticheyt, haer tot

eenigen luſt ofte ſmaeck konnen be

weeghen, noch oock tot eenighen

onlult , ofte quellinge door hare el

lenden, ende verworpentheyt bren

ghen: want mijne ziele zijnde van

die ſoo verre af gheſcheyden, ſoo

blyven ſy ſeer verre achter, ende

zijn gheheelijck uyt mijn gheſicht

ſoo dat ick van hun geenſints be

merckt en kan worden, ende dat

niet alleenlijck; maer oock

Amina
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Aminadab verſcheen

niet meer.

Door deſen Aminadab wort inde

H. Schrifture dé duyvel beteeckent,

eenen geſworen vyant der ziele, die

haer te voren eenen ghedurighen

ſtrydt leverde, ende ſeer laſtich viel

door ſijne groote menichte der be

koringhen, aenſtooren, ende belet

ſelen, op dat ſy haer niet en ſoudſe

vertrecken in die alder-ſtercktſte

ſchanſſe, ende ſchuyl-plaetſe der in

ghekeertheyt inde vereeninghe des

Beminden : alwaer de ziele gheſtelt

zijnde , wort ſoo overvloedelijck

voor komen, ende inde deughden

verſterckt, dat den duyvel in hare

tegnenwoordicheyt niet meer en

derft verſchynen: waer uyt volght,

dat aengeſien de ziele met ſulck eene

liefde voor-komen is,endeden duy

vel gheheel verjaeght is : daer en

boven oock naer dat de zieleden.

duyvel volmaecktelijck over-won

nen heeft, gelijck deſe gedaen heeft

die tot deſenſtaet gekomen is, hier

om en derft hy in hare tegenwoor

dicheyt niet meer verſchynen: en

de hierom ſeght ſy ſeer wel :

Aminadab verſcheen

niet meer,

En het belegh was daer

in ruſt. -

Door het Belegh verſtaet ſy hier

'de paſſien, ende genegentheden der

ziele, vande welcke ſy om-ringelt,

ende beſtreden wort, ſoo langh als

ſy noch niet gheheel over-wonnen,

ende gedemten zijn: daerom noemt

# die hier een Belegh , ende ſeght

at'et nu in ruſte was, door-dien

dat de paſſien, ende ongeregelde lu

ſten in deſen ſtaet inſulcker voegen

# ende verſtorven zijn,

at ſy haer nauwelijckx geenen aen,

ſtoot, ofte ſtrydt meer en veroorſa

CIl, -

De Ruyterye was meer:

ghedaelt

In het gheſicht der ova

tererg.

Door de Wateren verſtaet ſy hier

de geeſtelijcke goederen, d: âende

Zºelein deſen ſtaet ghegeven zijn.

Door de Ruyterye verſtaet ſy de

crachten van het ſinnelijck deeſ, ſoo

inwendighe, als oock uytwendige:

ende ſy ſeght dat deſe crachten in

deſen ſtaet nederwaerts dalen in het

gheſicht van deſe geeſtelijcke wate

ren : want het ſinnelijek deel der

ziele is in deſenſtaet in fulcker voe

ghen gheſuyvert, en de gelijck gee

ſtelijck ghemaeckt, dat et met fijne

ſinnelijcke crachten, ende natuera

lijcke ſterckten ſich inne-waerts

keert, om deelachtich te worden ,

ende op hare maniere de geeſtelijc

ke gaven te ghenieten, de welcke

Godt metter-daet aenden Gheeſt is

mede-deelende, gelijck David heeft

willen te kennen geven, als hy ſey

de i Mijn herie, en de mijn, vleeſch Pſ. 83i

3 -

hebben hun verheught inden levenden

Godt. Men moet hier oock bemerc

ken, dat de Bruydt niet en ſeght,

dat de Ruyterye nederwaerts gedaelt

was om de wateren te ſmaken,maer

In het gheſicht der wateren,door#
dat
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dat dit ſinnelijck deel met ſyne

crachten de geeſtelijcke goederen

eygentlijck, ende weſentlijck niet

enkonnen ſmaké, vermitsſy, noch

in het tegenwoordich, noch in het

goe-komende leven daer-toe##

elijck-matige bequaemicheyt heb."

## ; maer door eene ſekere over

vloedicheyt des Gheeſtsontfanghen

fy een ſeker vermaeck, endeghe

noechte, waer door deſe crachten

worden aen ghelockt, ende getroc

ken tot de in-ghekeertheyt, inde

welcke de ziele de geeſtelijcke goe

deren nualreedts is drinckende, het

welck eerder isneder-dalen in haer

zºNN

w

- :
l w

dººs

Köſe, zijn

##N - - -

N

gheſicht, als wel die weſentlijck te

ſmaken, ende alſoo en ſmaken ſy

maer alleenlijck den overvloedt,

den welckenaen haer vande ziele

wort mede-ghedeelt. Voorder ſoo

ſeghtſy Nedersdalen, ende ſy en ge

bruyckt geen ander woordt, om

hier door te kennen te geven, dat

deſe crachten Neder-dalen van hare

eyghe werckelijckheden tot de in

# der ziele, inde welc

e CHR Isrus JESvs , onſen

alder-ſoetſten Bruydeghom ghelie

ve te ſtellen alle deghene, die ſynen

H. Naemaen-roepen. Amen.

E rN D E.

#%

GEESTE



starttttttttttttt

###################

- ' GEESTELYCKE

- wAERscHoUwINGHEN

Voor alle waerachtighe Religieuſen, endegee

ſtelijcke Zielen, teghen de vyanden onſer

Zielen,

Door den Salighen Vader

Jo AN NES VANDEN CRUYSSE,

Eerſten Ongheſchoemden Carmeliet.

IN-LEY DI N GH E.

© Enen Religieus , den welcken op

Q eenen corten tydt ſoeckt te komen

QNAtot eene H. In-ghekeertheyt, geeſte

#% lijcke ſtil-ſwygentheyt, naecktheyt,

AS-ºaſes ende armoede des Geeſts, alwaerde

KZN5 iſ/V vreedtſamighe vercoelinghe, ende

de vermakelijckein-blaſinghe vanden H. Geeſt ge

voelt wort, alwaer oock de ziele met Godt veree

nichtwordt, ende haer ſelven ontwert, ende los

maeckt van alle beletſelen der ſchepſelen, ende de

, --- Mmmm liſten,
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liſten, en laghen des duyvels ontvliedt,'ende haer

ſelven van haer ſelven ontſlaet; ſoo moet ſy haer ſel

vennoodtſakelijck oefenen inde naervolgende On

derwyſinghen. - - - -

Inden eerſten, ſoo moet men bemercken, dat

alle de ſchadelijckheden, die de ziele comt te lyden,

vande voor-ghenoemde vyanden, te weten: vande

Werelt, vanden Duyvel, ende van het Vleeſch,

voort-komë. De Werelt is ſoo machtich niet als de

twee andere. Den Duyvel is ſubtylder, ende moye

lijcker om te onderkennen, maer het Vleeſch is

cryghelder, ende hertneckigher, wiens aenvechtin

ghen ſoo langh duren, als den ouden Menſch leeft,

maer om elck een van deſe dry vyanden te verwin

nen, ſoo moet men-ſe alle dry overwinnen, vande

welcke, als er eenen ghekrenckt is, ſoo verlieſen de

twee andere oock hunne cracht, maer als ſy alle dry

overwonnen zijn, dan en heeft de ziele geenen ſtryt

IIlCCI'.

Geeſtelijcke Waerſchouwinghen

Teghen de Wereldt.

Op datghy de perijckelen, ende ſchadelijckheden

die de overelt u ſoude konnen aenedoen,gantſchfoudt

moghen ontgaen , ende ontvlieden, ſao moet ghy

deſe dry Waerſchouwinghen noodtſakelijckgebruyc:
6/7, - * *k -v- - Eerſte

-, -



- Eerste Waerſchouwinghe.

###### Eeerſte is, dat ghy u

- D # met eene ghelijcke lief
# # de# Inct# ghe

- # lijcke vergetentheyt tot

####### alle# mOCL

houden, 't zy dat 'et u vrienden,ofa

te maeghſchap zijn, 't zy dat-ſebe

kent, ofte onbekent zijn, u herte

af treckende ſoo wel van die , als

van deſe; jaeomſoo te ſeggen meer

van uwe vrienden, vreeſende dat'et

bloedt, ende vleeſch mochte ghe

voedt, ende levendich ghemaeckt

worden door de natuerlijcke liefde,

de welcke onder de bloet-vrienden

altydt ſterck, ende crachtich is.

Deſe liefde moet hy ſonder op-hou

den verſterven, die de geeſtelijcke

volmaecktheytſoeckt te bekomen.

Dat alle menſchen u zijn als vrem

delinghen, ende onbekent, ende op

deſe maniereſult ghyaen uwe ver

binteniſſe beter voldoen,die ghy tot

hun hebt, dan oft ghy uwe affectie,

die ghy aen Godt alleen ſchuldich

zyt, aen hun beſtede. En bemint

noyt den eenen menſch meeralsden

anderen , want anders doende,ſult

# grootelijckx komen te dolen.

Want dien is meerder liefde weer

dich ,den welcken Godt meer be

mint, maer ghy en weet niet, wie

dat Godt meer bemint. Maer is't dat

ghy alle menſchen in Godt gelijcke

lijck vergeet, gelijck'et u betaemt,

ende profytich is, om die H. Inge

keertheyt te bekomen, ſooſult ghy

vande dolinghe bevrydt weſen, in

die te beminnen, die min oft meer

verdienen bemint te worden. En

Peyſt van hun niet met allen, noch

# , noch quaet, maer ſchouwt-ſe

ſoo veelals ghy kont, Ende is't by

56;,

aldien dat ghy deſe dinghen ver

ſuymt te# , ſoo en kont."

### Religieus zijn, nochtst

e H. In-ghekeertheyt gheraken,

noch ghy enſult deonvolmaeckthe

den, die daer uyt voorts komen,

konnen ontgaen , maer is't ſaken

dat ghy u ſelven hier in wat toe

eeft, en met uſelven wilt diſpen

eren, hetzy in het een , oft in het

ander, den duyvelſalu bedrieghen,

oft ghy uſelven, onder den ſchyn

van goet, oft quaet; ende is't dat

ghy ſulckx ghedaenſult hebben, ſoo

ſuldygheruſt , ende vry zijn; ſoo

niet, ſoo en ſuldy de onvolmaeckt

heden, ende ſchadelijckhedé geen

ſints konnen ontvlieden, die uwe

ziele door d'aen-ghekleventheydt

der ſchepſelen ſal komen te lyden.

II. Waerſchouwinghe.

D Etweede Waerſchouwinghe,

de welcke is teghen de werelt,

raeckt de tydelijcke goederé. Hier

om, op dat ghy duſdanighe hinder

niſſenwaerachtelijckſoudt moghen

ſchouwen, ende de ongeregeltheyt

der luſten matighen, ſoo moet#
eenen ſchroom hebben van alle be

ſittinghen der tydelijcke goederen,

noch met eenighe ſorghvuldicheyt

van eenigheſaken beladen zijn,niet

van ſpyſe, oft dranck, niet van klee

deren, oft van eenighe andere ſaké,

jaeſelver vanden dagh van morghé,

ImaçI# moet deſe ſorghe alleen

maer hebben voor hoogere dinghen

te weten,om te bekomen het Ryc

ke Godts, dat is, op dat ghy Godt

ghetrouw ſoudt zijn : want aldus

gelijtk den H. Matthaeus ſeghtl
Mmm m2 Sullen,
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Sullen u de reſterende goederen toe-ge

worpen worden : want hy en ſal u

niet vergeten , die oock voor de

beeſten ſorghe draeght. Ende is't

dat ghy dit ſult ghedaen hebben,ſoo

ſult ghy d'inwendighe ſtilſwygent

heyt, ende peys inde ſinnen verkry

Cn, - -

-

III. Waerſchouwinghe.

Eſe is u d'aldermeeſt noodtſa

kelijck, op dat ghy in't Cloo

ſter alle hinderniſſen, ende ſchade

lijckheden ſondt weten te vlieden,

de welcke u, nopende de Religieu

ſen, ontmoeten, ende ſouden kon

nen over-komen. De welcke, om

datter veel ghevonden worden,die

ſe niet en hebben ghebruyckt, noch

waer-ghenomen, ſoo en hebben ſy

niet alleenlijck het goet, ende den

vrede van hunne zielen, maer zijn

daghelijckx oock in vele ſondensen

de quaden ghevallen. Voor eene

waerſchouwinghe ſal u dan dienen,

dat ghy u met alle ſorghvuldicheyt

moet wachten van te peyſen, veel

min te ſpreken van die dinghen, de

welcke eenighen Religieus raken

in't beſonder: niet van fijn humeur,

noch van inborſt , manieren van

doen, ofte handel : niet van ſyne

ſaken , alwaert oock ſchoon dat-ſe

van grooter ghewicht waren, ende

dat onder den ſchyn van yver , oft

om die te verbeteren, tenzy op ſy

nen tydt, ende dataenden ghenen,

aen wie het moet gheſeydt worden.

En wort oock noeyt verargert, ofte

ontſticht, ende en verwondert u

noeyt , wat dat ghy oock ſiet , oft

hoort, maer bewaert uwe ziele on

gheſchent , ende bevrydt in eene

vergetentheyt van allesin. Godt.
i

Zyt al ſiende blindt , ende al hoog

rende doof : want alwaert ſchoon,

dat ghy oock onder deEngelen leef

de, als# op andere curieuſelijck

let, ſoo ſullen u vele dinghen niet

oet duncken te weſen, om dieſwil

e dat ghy de ſubſtantie, ende den

grondt vande ſelve niet en begrypt.

Daerom ſtelt u voor een exempel

de Huyſvrouwe vanLoth,de welcke

door deGoddelijcke ſtraffe opſtaen

den voet in eenen Zout-ſteen ver

andert is geweeſt, om diefwille dat

ſy inde verwoeſtinghe van Sodoma,

verſchrickt zijnde, omme-gheſien

heeftop dat ghy daer uyt ſoudt ver

ſtaen, dat'et den wille Godts is, dat

alwaert ſaken ghy oock onder de

duyvelen leefde, ſoo wilt hy noch

tans dat ghy onder hun ſoo ſoudt le

ven, dat ghy oock niet alleenlijck

met een ghepeyts het hooft van u

verſtandt en ſoudt omekeeren naer

hunne wercken, ofte leven, maer

dat ghy die gantſch ſoudt laten vaa

ren, al oft ſy u ten minſten niet en

raeckten , alleenlijck dat betrach

tende,dat ghy uwe ziele ſuyver voor

Godt ſoudt bewaren, ſonder dat u,

oock de minſte ghepeyſe van die,oft

die ſaken, het ſelven belette, Ende

houdt dat voor ſeker, dat er in de

Clooſters, ende Religieuſe Ghe

meynten, hoe heyligh die oock

zijn , noyt eenighe verſtooringhen,

ofte verargeniſſen en ſullen ontbre

ken, ghemerckt dat de duyvelen

noyt en ontbreken, de welcke de

Heylighen trachten te verſtooren,

het welck Godt oock ſelver toe-laet

tot hunne oefeninghe, ende be

proevinghe.

Tenzy ſaken dat ghy u alſoo in

het Clooſter tracht te draghen, al

even eens, al oft ghy in het c#
CIT
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ſter niet en waert , al is't dat ghy

noch ſooaerbeyt , ghy en ſult noyt

een oprecht Religieus konnen wee

ſen, noch tot de H. Naecktheyt,

ende in-ghekeertheyt geraken,noch

de hinderniſſen ontgaen , die daer

ſchuylen, ende bedeckt zijn. Want

is het ſaké dat ghy u anders draeght

al is't dat ghy met noch ſoo goeden

yver , ende meyninghe ghedreven

wort, ſco ſult ghy, het zy in't een,

ofte ip't ander vanden duyvel be

droghen worden. Ende voorwaer

ghy zyt ghenoegh van hem bedro

hen , alſoo dickwils als ghy hem
€n IOC-# in u ziele, om

in eenighe duſdanighedinghen ver

ſtroeyt te worden. Zyt indachtich,

het ghene den H. Jacobus ſeght :

Soo wie meynt dat hyGodtsdienſtich is,

niet bedwinghende fijne tonghe, deſen

Godts-dienſt is ydel: het welck niet

min vande inwendighe, als vande

uytwendighe tonghe te verſtaen is.

Teghen den Duyvel.

-Aldeghene , die naer de volmaecktheyt trache

ten, die moeten dry Waerſchouwinghen#
om de klauwen des duyvels, die den tweeden vy

andt is, te ontvluchten. Hierom ſtaet hier te bea

mercken, dat onder verſcheyde liſten, en laghen,

die den duyvelghebruyckt om geeſtelijcke#
te bedrieghen, wel eene vande meeſte, ende daer hy

ſtchghemeymelijck van dient, deſe is, door de welc

ke hy hun onderdenſchyn van goet , ende niet van

quaet comt te bedrieghen : want hy weet ſeer wel,

dat ſy niet en ſullen doen, noch iet toeeſtemmen, het

ghene openbaer quaet is. Hierom moet ghy altydt

vreeſen, oock het ghene goet ſûhijnt te weſen, ende

dan aldermeeſt, als ghy dat doet, niet uytghehoor

ſaemheyt. Het ſekerſte, ende het beſte hier in, is te

volghen denraedt vanden ghenen, vanden welcken

ghy dien moet ontfanghen.
M mmm 3 Eerſte
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» Eerſte Waerſcbouwinghe. ;

S& # E eerſte Waerſchou

# winghe ſal dan weſen
D teghen# dat

S#Neg Nºg 3 ghy noeyt beweeght en

######## om iet

te doen, het ghene ghy uyt d'in

ſtellinghe van## niet en zyt

hehouden te doen, al is't ſchoon »

#goet, ende vol liefde ſchynt

te weſen , ſoo aen u ſelven, als aen

iemandt anders, binnen , oft buyten

het Clooſter weſende, ſonder de or

donnantie vande H. Ghehoorſaem

heyt, de welcke# de verdien

ſten, ende gheruſtſicheyt : want al

ſoo doende, vliedt ghy den eyghen

dom , ende ghy ontvlucht den duy

vel , ende de hinderniſſen, die ghy

niet en weet , oft kent, vande welc

keghy voor Godt eens ſult moeten

rekeninghe geven. Tenzy dat ghy

deſe Waerſchouwinghe neerſtelijck

onderhoudt, ſoo ſult ghy, ſoo wel

in kleyne , als in groote dinghen,

luttel, oft veel vanden duyvel be

droghen worden, al is't dat# Ul

laet voor-ſtaen , dat ghy noch ſoo

wel doet : want alwaert dat ghy

gheene andere ſchade quamt te ly

den, dan dat ghy de beſtieringe van

de H. Ghehoorſaemheyt in alles

niet en hebt ghevolght, ſoo ſoudy

merckelijck ghenoegh gedoolt heb

ben, want ghy doolt ſchuldichlijck:

want aen Godt behaeght meer de

ghehoorſaemheyt , als ſlagh-offe

randen, doch de wercken van eené

Religieus en zijn de ſyne niet, maer

des Overſten, de welcke is't dat hya

ſe hem ontreckt , ſullen van hem in

den dagh des Oordeels ghe-eyſcht

worden, als onvruchtbare , ende
'. . . e

w

verlore wercken.

e - ,

II. VWaerſchouwinghe.
E tweede zy ſoodanich , te

weten, dat ghy uwen Over

ſten , wie dat het oock ſoude mo

ghen zijn , anders niet en mooght

aenſien , dan oft ghy Godt ſelver

aen-ſaeght; want hy is u inde plaet

ſe van Godt ghegeven. Maer be

merckt hier neerſtelijck, dat den

duyvel die eenen gheſworen vyandt

is vande oodtmoedicheyt, ſich hier

in veel dringht; doch is het ſaken ,

dat ghy uwêOverſten met eene gee

ſtelijcke ooghe aen-ſiet,ſoo ſult ghy

daer uyt een alder-grootſte profyt,

ende voort-ganck trecken, maer is't

dat ghy anders doet, een onweer

deerlijck verlies , ende ſchade :

daerom waeckt ſorghvuldichlijck,

ende ſiet wel toe, dat ghy niet en

comt te letten op fijne conditie,ma

nieren van doen, wetenſchappen,

goet, ofte quaet leven,ofte op eeni

ghe andere redenen, ende opſich

ten. Ende is't dat ghy anders comt

te doen, ghy ſult u ſelven aldermeeſt

beſchadighen : want ghy ſult de

Goddelijcke ghehoorſaemheydt in

eene menſchelijcke veranderen, al

leenlijck maer ſullen u beweghen,

oft niet beweghen eenighe manie

ren, ofte opſichten die ghy in uwe

Overſté uytwendichlijck ſiet, maer

niet den onſienlijcken Godt, den

welcken ghy in ſijné perſoon dient;

ende aldus ſaluwe gehoorſaemheyt

# zijn,of welſoo veel t'onvrucht

arigher, hoe ghy om des Overſten

teghen-ſtrydende conditie meer be

ſwaert, oft om ſijne aerghen:
- CIMCG
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endeliefelijcke maniere meer ver

blydt wort. Voorwaerick ſegghe

u dat den duyvelde meeſte menich

te der Religieuſen, die de vol

maecktheyt betrachten, ten onde

ren brenght, als hy-ſeſoo verre kan

brenghen, dat-ſe op dierghelijcke

manieren van hunne Overſten koz

men te letten, welckers ghehoor

ſaemtheyt van ſeer kleyne weerde

is voor Godt, om dieſwille dat ſy

om te ghehoorſamen, hunne ooghé

opſulcke dinghen gheſlaghen heb

ben. Tenzy ſaken dan, dat ghy u

ſelven hier inghewelt aen-doet,ſoo

dat ghy ſoo verre comt tegheraken,

dat 'et u al even eens zy ( voor ſoo

veel als'tueyghenſelvenaen-gaer)

oft deſen, oft dien de plaetſe des

Overſten beſit, ſoo en ſuldy geen

ſints konnen geeſtelijck zijn, noch

uwe beloftenghetrouwelijckonder

houden

III. VWaerſchouwinghe.
De derde Waerſchouwinghe,

-
-

oockrechtelijck ſtrydende teghen

den duyvel, is deſe, te weten, dat

# u ſelven neerſtelijck,ende gron

elijck moet trachten te veroodta

moedighen met woorden, ende

wercken, u ſoo verblydende van

een anders goet, ende welvaeren,

gelijck van d'uwe, wenſchende met

een oprecht herte,dat ſy in alle din

ghen voor u ghettelt worden, waer

doorghy het quaetin't goet ſult ver
W’It1ncIl , # ſult den duyvel verre

van u weghjaghen,emde ghy ſult de

blydtſchap des## ende

tracht dat eerder te doen aen die tot

de welckeghy minder gheneghen

zyt, als wel aen andere, latende u

vaſt voor-ſtaen,dat is't byaldienghy

uſelven in deſer voeghen niet en

draeght, dat ghy tot de oprechte,

ende waerachtige liefde niet en ſult

gheraken, noch in die eenighen

voort ganck doen. Bemindt liever

gheleert te worden van alle d'ande

re, als wel die te willen leeren,oock

den minſten vanallen,

Teghen het Vleeſch,

Ende de Sinnelijckheyt.

Hy moet ſich met drij-der-hande VWaerſchou

winghen wapenen, die over ſyſelven,ende over ſtine

eyghen ſinnelijckheyt [de welcke denderden wyandt

van onſe ziele is ] wilt victorie bekomen.

De eerſte Waerſchouwinghe.

E eerſte is, dat ghy u moet

laten voor-ſtaen, dat ghy om

gheen andereynde in het Clooſter

Zyt ghekomen, dan om dat ghy van
-

een ieghelijck ſoudt ghepolyſtert,

ende gheſchaeft worden. Hierom,

op dat# d'onvolmaecktheden en

de ongheruſtiche den ſoudt moghen
- w ontgaen 2
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ontgaen, de welcke nopende de ma

nieren, ende handelinghe der Re

ligieuſenſouden konnen overkomé,

ende op dat ghy uyt alle ghevallen

ſoudt moghen vruchten trecken,

ſoo moet ghypeyſen, dat ſy,al-te
mael, ſoo## in het Clooſter

zijn, Officiers, en de Dienaers zijn,

de welcke uyt-gheſonden zijn om

u teoefenen, ende te quellen, ghe

lijck ſy inderwaerheydt zijn. Van

deſe ſtilt ghygheoefentworden met

woorden, van die met wercken ,

van andere met ghepeyſen teghen

u, ende in alle deſe dinghen moet

ghy ſoo onderworpen zijn, ghelijck

een beeldt, ofte ſtatue aenden Schil

der, Beeldt-ſnyder, ofte Bruyneer

der onderworpen is: ende is't by

aldien dat ghy dit niet ghetrouwe

lijck ſult onderhouden hebben, ſoo

en ſult ghyu eyghene ſinnelijckheyt

ende ſinnen niet konnen verwinnë,

noch in't Clooſter met de Religieu

ſen konnen handelen, ghelijck'et

behoort, noch den H. Peys, ende

Vrede# , noch ontallijcke

verſtooringhen, ende quaden kon

nen ontvlieden. -

II. VWaerſchouwinghe.

Etweede is, dat ghy noyt ee

nighe wercken en mooght la

ten te doen om dat ghy daer in geen

nen ſmaeck en vindt, is't ſaken dat

ſy tot den dienſt van Godt behooren

ghedaen te worden, noch dat ghy

die oeyt en doet, alleen om den

ſmaeck, ende ghenoechte, die ghy

daer in ghevoelt,ten waer miſſchien

dat'et betaemt,dat ghy die doet,ſoo

wel als de wercké, die onſmakelijck

zijn : want tenzy dat ghy dit doet,

ten kan niet gheſchieden, dat ghy

de ſtandtvaſticheyt des ghemoedts

ſult verkryghen, ende uwe kranck

heyt verwinnen.

III. VVaerſchouwinghe

Ederde is, dat een Geeſtelijck

LV man fijne ooghé in fijne oefe

ninghen noyt en magh ſlaen naer't

ghevoelen, ende naerden ſmaeck,

om daer aen-te-kleven, ende met

dat opſicht alleen , duſdanighe oef

feninghen ende goede wercken te

doen, noch het ghene daer in bitter

is te ontvluchten, maer hy moet

eerder ſoecken, ende omhelſen het

hene dat moeyelijck, ende onſma

elijck is. Want aldus wort de ſin

nelijckheyt bedwonghen,ende ver

wonnen,anderſints en ſult ghy d'eya

ghen liefde niet konnen verwinnen,

noch de liefde Godts verkryghen.

GEESTE
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GEEST ELY C KE

S EN T EN T IE N

o F TE . .

LE ER IN GH EN,

Ghemaeckt vanden Salighen Vader Jo AN NEs

VANDEN CRUY SSE, voor de Religi

euſen ſijnder Orden.

Eene Verſuchtinghe tot Godt, onſen Heere.
Yneziele wenſcht haer oock te beſteden om uwe liefde

[ö mijnen Gode, ende myne ſoeticheyt !] in deſe woorden

van uwe liefde, ende licht; endeal-hoewel dat ickmaer

t de woorden van die en hebbe, ende niet de wercken, ende

NS de deught, de welcke u, o mijnen Heere, meer beha

" ghen, als de enckele uyt-ſprake, ende de wetentheyt der

ſelve, ſooſullen andere nochtans, hierdoor verweckt zijnde, miſſchien

voort-ganck doen in uwen dienſt, ende liefde, waer in ick kome t'ont

breken, maer het ſal evenwel eenighen trooſt weſen voor myne zlele, dat

ſy oorſake ſal weſen, dat ghy in andere ſult vinden , het ghene in haer

verſocht wort, Ghy bemint, o Heere, de voorſichticheyt , ghy bemint

het licht, ende boven alle andere werckelijckheden der ziele# ghy

de liefde. Hierom ſullen deſe leeringhen dienen tot eene voorſichticheyt

voor denreyſenden man, tot een licht voor den wegh, ende tot eene be

weginghe der liefde inde wandelinghe. Dat dan alle gheleertheydt deſer

wereldt verre van daer blyve, dat alle woorden , ende dorre wel-ſpre

kentheyt vande menſchelijcke wysheyt hier ſtille ſtaen, de welckeghy tot

nu toe, noch ghepreſen, noch toe gheſtemt enhebt, en de laet ons aen't

herte woorden ſpreken, overvloedich in het licht, ende liefde, de welcke

u behaghen , ende vernoeghen: ende alſoo ſuldy miſſchien de verhinde

ringhen, ende beletſelen weiren van vele zielen, die hier in door onwe

tentheyt komen te ſtronckelen, ende te dolen, meynende te zijn in den

wegh, den welcken leydt tot de naervolginghe van uwen Sone, onſen

Heere, trachtende hem ghelijck te worden in fijn leven, in fijne oefie

ninghen, ende deughden, volghens den reghel der naecktheyt, ende der

ſuyverheyt desgeefs. Maerghy, o Vader der bermherricheyt, geeft ons

deſe gratie, want ſonder uwe hulpe en vermoghen wy niet met allen: ...
- - - - Ninnn Eerſte
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Eerſte Sententie.

####### Racht altyt in u te voe

# den eene ghewoonelijc

# S&#2 ke#
# ende affectie, om Chri

& ſtum naet te volghen in

alle dinghen, ende draeght uſelven

alſoo, ghelijck

draghen, waert

Water. -

hy ſy ſelven ſolide

## u plaetſe

2. Verloochent, ende verſaeckt -

aen alle voorvallende ſmakelijckhe

den ter liefde Chriſti, den welcken

als hy leefde, geenen andere ſmaeck

en hadde, als te vol-brenghen den

wille van ſijnen hemelſchen Vader.

3, Tracht altyt uwen wille te be=

weghen, ende te neyghen, niet tot

lichter, maer tot ſwaerder dinghen;

niet tot het ghene dat ſoeter , ende

ſmakelijcker is, maer tot het ghene

onſmakelijcker is, niet tot het ghe

ne verhevender , ende koſtelijcker

is, maer tot het ghene dat ootmoe

digher , ende verſmadelijcker is;

niet om meerder, maer oIn minder

te hebben, niet om iet, maer om .

niet met allen te willen.

4, Het is beter gheladen te zijn

by eenen ſtercken perſoon, als ont

laſt, ende verlicht te zijn by eenen

die kranck, ende ſwack is. Als ghy

gheladen zyt , ſoo blyft ghy by

Godt, die uwe ſterckte is, ende Die

by deghene is , de welcke benaut van

herten zijn. Maer als ghy verlicht,

ende ontlaſt zyt , ſoo zyt ghy dan

by uſelven, die ſelver uwe kranck

heyt zyt : want de cracht, ende

ſterckte der ziele , groeyt, en de

wort verſterckt inden arbeydt.

5. Die wilt weſen ſonder hulpe

van eencn Leydts-man, ofte Be

#ierder, dien ſal weſen ghelijckEC

nenboom alleen op het velt ond4e,

niemants Heerſchappye, ende ſor

# • den welcken, al-hoe-wel dat

y vol vruchten is , en ſullen niet

ryP worden, maer vanden reyſen

den man af ghepluckt worden.

6. Eene ziele alleen, ſonder eenë

geeſtelijcken Beſtierder, is gelijck

eenen gloeyenden Cole, die van 't

Vier is af gheſcheyden, den welcké

eerder ſaluyt-gaen,als virigh wordé

7. Die alleen valt ſonder Leydts

man, light alleen in fijnen val,ende

hyacht luttel ſijne ziele, gemerckt

hy op ſy ſelven alleen betrouwt,

8. Is't dat ghy niet en vreeſt al

leen te vallen, vreeſt alleen op re
ſtaen : want denckt dat twee meer

konnen doen, als eenen alleen. *

9. Die, gheladen zijnde, comt

te vallen, dien ſal, gheladenzijnde,

qualijck konnen op ſtaen. Den ge

nen, die, blindt zijnde, comt te

vallen, en ſal alleen van fijne ver

blindtheyt niet op-ſtaen; ende is't

Byaldien dat hy alleen ſal op ghe

ſtaen zijn, ſooſal hy eenen wegh in

gaen, die hem niet en betaemt.

Io. Godt die heyſcht meer van u

den minſten graet van ſuyverheyt

der Conſcientie, als alle andere

wercké,die ghy ſoudt konnen doen.'

I 1, Godt acht meer in u, dat ghy

gheneghen zyt om dorricheden,en

de inwendige verlatentheden t'ſijn

der liefde te lyden, als dat ghy ſout.

gheneghen zijn tot vertrooſtinghen,

tot alle geeſtelijcke Viſioenen,ende

Meditatien, die ghy ſoudt konnen

hebben.

12. Godt bemint meer in u den

minſten graet van gehoorſaemheyt,

ende onderworpentheyt , als alle

dienſten, die ghy hem peyſt te bea

wyſen. •

yien. 13- ver!'
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T3: Verloochent uwe begeerten,

ende ghyſult vinden , het ghene u

hertewenſcht : wat weet ghy, oft

uwe begeerten naerGodt wille zijn.

I4.# dat uyt de vol

brenginghe van uwen wille , uwe

bitterheyt verdobbelt moet wordé,

en wilt aenden ſelven dan niet vol

doen , al-hoe-wel ghy inde ſelve

bitterheyt moeſt blyven.

15. Eene ziele heeft meerderon

betamelijckheyt, ende onſuyver

heyt om tot Gódt te gaen, is't dat ſy

hare begeerlijckheyt in-volght, en

de voedt, oock de minſte, in eeniz

ghe ſaken van deſe wereldt; dan oft

ſy beladen, ende overvallen wierde

met den laſt vande aldermoyelijck

ſte bekoringhe, ende duyſterniſſen,

die verdacht konnen worden, mits

ſy de ſelve geenſints toe-en-ſtemt.

16. Eeneziele behaeght meerder

aen Godt, die met dorricheyt, ende

met arbeyt onderworpen isaen het

ghene dat recht, en redelijck is, als

wel die, de welcke hier in ontbre

kende, alle hare wercken doet met

ſoetichéyt des Geeſts, -

17. Een werck, hoe kleyn dat'et

oockis, in'theymelijck ghedaen,

ſonder te wenſchen dat'etaen ande

reſoude kenbaer worden, is aenge

nameraen Godt, als duyſent andere

wercken, die uytydele glorie 'ghe

daen worden om van andere men

ſchen gheſien te worden.

18. Die met eene alder-ſuyverſte

liefde om Godt werckt, al-hoe-wel

Godt dat niet en moeſte weten, ſoo

en ſoude hy evenwel niet laten van

hem de ſelve dienſten te bewyſen

met ghelijcker blytſchap, ende met

ghelijcker ſuyverheyt der liefde.

19. Een ſuyver, ende volkomen

werck, voor Godt ghedaen in het

-

binnenſte ſijnsherte, bereydt een

reyn koninckrijck voor fijné Heere,

zo. Eene muſiche, die op den

voghel-lymfit, aerbeyt met dobbel

# , ten eerſten, om ſich van den

m af te trecken, ten anderen om

ich daer van te ſuyveré : alſoooock

arbeydt dien met dobbel moeyte,

dieaen fijne genegentheyt voldoet,

ten eerſten, om ſich daer vanaf-te

trecken »ende ten tweeden,om ſich

te ſuyveren vande beſmettinghe der

aeneghekleventheyt.

21: Dieaen fijne ghenegenthedë

niet onderdanich en is,dien ſal vlie

ghen naer den Geeſt met vryheydt,

als eenen voghel, aen wie gheene

vleughelen enghebreken. "

22. 'tIsal'etſelven, oft den vo

## aen eene dunne, ofte dicke

oorde vaſt is : want al is't ſchoon

dat etmaereenen dunnen draet en

is, ſoois't nochtans dat hy ſal ghe

bondenblyven, ende niet konnen

wegh-vlieghen, voor, endealeer

hy diendraet ſalaf-ghebroken heb

ben : alſoo is eene ziele, die aen

eenighe ſake ghehecht is, hoe kleyn

die oock ſoude moghen weſen.

23. Eene vlieghe,die den honich

naeckt, ſal belet worden in het vlie

ghen : alſoooock eene ziele, die

aende ſoeticheydt des Gheeſts haer

wiltaen-kleven, ſtelt een beletſel

aen hare vryheyt, ende aen haere

beſchouwinghe.

24. En wilt niet teghenwoordich

zijn aende ſchepſelen, is dat ghy het

weſen Godts, claer, ende eenvou

dich wilt bewaré in uwe ziele, maer

integhendeel ontledicht, ende ver

vremt uwen geeſt verre van die, en

de alſoo ſult ghy wandelenin't mid

den van het Goddelijck licht.

25. Waerom wacht ghy ? Waer

N nºn n 2 ODA.
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om ſtelt ghy'tuyt ? Ghemerckt ghy

van deſen ooghenblick Godt uyt ge

heel u herte kont beminnen.

r: 26. Eenen wel geſuyverdé gheeſt

en Iaet ſich niet belemmeren met

uytwendighe bemerckinghen, noch

met menſchelijcke opſichten, maer

blyvende alleen, ende inwendich

lijck vervremt van alle formen , en

de beelden, handelt met Godt in

eene ſoete ſtilte, ende ruſte.

27: Eene Godt-minnende ziele,

is ſoet , oodtmoedich, ende lydt

ſamich, maer eene ziele ſonder lief

de, is verhardt,#
ende in haere eyghe liefde verdort.

28. Denghenen, die den draet

van ſijnghebedt verlieſt, is ghelijck

aenden genen, die den voghel heeft

laten wegh-vlieghen, den weleken

hy hadde in fijne handen, den welc

ken hy oock niet lichtelijck ſalkon

inen# -

2 29. Een enckel ghepeys alleen

vanden menſch, is veel koſtelijcker

alsde gheheele werelt ; overſulckx

is Gddt alleen die weerdich, ende

ſy comt hem toe : ende hierom,ala

leghepeyſen, die tot Godt niet be

ſtiert en worden, beſchuldighen

ons van dieverye. *

3o. Tot onghevoelijcke ſaken

wort verſocht , het ghene men niet

en kan ghevoelen, maer tot ghevoe

lijcke dinghen is het ghevoelen van

noode, ende tot den Geeſt Godts,

'het ghepeys.

31, Bemerckt dat uwen Enghel

Bewaerder uwe ghenegentheyt niet

altydt en beweeght om te wercken,

-al-hoe-wel dat hy u verſtandt altydt

verlicht, hierom en wilt de ſinne

lijcke ſoeticheyt niet verwachten,

ghemerckt dat u de reden,ende ver

ſtandt ghenoeghſaem zijn,

32. Als uwe ghenegentheden

ſtrecken tot iet, dat buyten Godt is,

dan ſluyten ſy den #ek aen de

Enghelſche beweginghe.

33, Naer 't ghene ghy d'alder

meeſt tracht, en de begeert, dat en

ſult ghy niet vinden, noch verkry

ghen door den wegh , die ghy in

## noch door de verhevé be

chouwinghe , maer wel in eene

diepe oodtmoedicheyt, ende in ee

ne groote onderworpentheydt des

herten. - -

34. En wilt u niet te vergeefs

vermoeyen, want ghy en ſult den

ſmaeck, en de ſoeticheyt des geeſts

niet bekomen, tenzy dat ghy vol

ſtandich zyt in te verloochenen, het

ghene ghy begeert. - -

35.# eene bloeme, de

welcke hoe ſyteerder is,hoe ſy oock -

haeſter vergaet, ende haren reuck

verlieſt;hierom wacht u van te wan

delen door den geeſt der ſoeticheyt,

want alſoo ſult ghy altydt ontſtant

vaſtich blyven. - ,

36. Verkieſt u eenen ſtercken

Gheeſt, die ſich aen geene ſaken en

kleeft, ende aldus ſult ghy eene ſoe

ticheyt,ende eenen overvloedighen

vrede vinden : want de ſoete, ſma

kelijcke, ende langh-durige vruch

ten, worden in koude landen ghe

vonden. -

37. Dat uyt de wereldt voorts

comt, is werelts, ghelijck het ghe

ne dat uyt het vleeſch voorts-comt,

vleeſch is, maer eenen goeden geeſt

comt alleenlijck voorts uyt den

Gheeſt Godts, den welcken noch

door het vleeſch, noch door de we

relt medeghedeelt wort.

38. Beraedt u met u eyghen re

den, op dat ghy inden wegh des

Heeren volbrenght, het ghene ſy u

bewyft,
l
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bewyſt, ende voor-houdt, 'twelck

u veel profytelijcker ſal zijn voor

Godt, als alle wercken, de welcke

ghy doet ſonder deſe bemerckinge,

ende meer, als alle geeſtelijcke jon

ſten , die ghy ſoeckt.

39. Gheluckich is den ghenen,

die ſijnen eyghen ſmaeck, ende ge

negentheyt verlatende, de ſaken

ſoo aenſiet, dat hy die met een op

iſicht alleen vande reden, ende van

de rechtveerdicheyt volbrenght.

-, 4o. Denghenen, die met de re

den te werck gaet, is ghelijck aen

'den ghenen, die ſich voedt met

crachtighe ſpyſen; maer den ghe

nen, die aenden ſmaeck van ſijnen

wille wilt voldoen, is ghelijck aen

den ghenen, die ſlappe, ende ſachte

Vruchten nut.

. 41. Is't dat uwe ziele gheſuyvert

is van alle vremde beſittinghen, en

de ghenegentheden , ſoo ſult ghy

geeſtelijcke ſaken verſtaen:ende is't

dat gy de begeerte tot de ſelve oock

verloochent, ſooſult ghy de waer

heyt der ſelve ghenieten, kennende

het ghene in hun ſeker is.

42. Dien heeft voorwaer alle ſa

ken verwonnen, wiens ſmaeck hem

niet en beweeght tot blydtſchap,

noch de bitterheyt tot droefheyt.

43. Is't dat ghy tot de H. Inghe

keerheyt ſoeckt te gheraken, ſoo

moet ghy voort-gaen, niet de ſaken

ontfanghende; maer de ſelve ver

loochenende in eene naecktheyt des

Gheeſts.

44, Tot de volmaecktheyt en

kan niemant geraken, die ſy ſelven

niet en tracht te voldoen; inder

voeghen, dat ſoo wel de natuerlijc

ke, als de geeſtelijckeghenegent

heyt te vreden zijn in # ontledin

ghe vanalles, dat Godt niet en is,

het welck eerſt verſocht wort tot

eenen volkomen vrede, ende ſtilte

des Gheeſts.

45. Ghemerckt Godt niet toe

ganckelijck en is, en wilt niet bly

venſtaen in ſaken, die uwe Crach

ten konnen begrypen, ende uwe

ſinnen ghevoelen, op dat u niet en

kome te voldoen, het ghene minder

is als Godt, ende dat uwe ziele de

lichticheyt niet en verlieſe, die ver

ſocht wort, om tot Godt te gaen.

46. De ziele, die de ſorghvuldic

heyt,niet uyt-en-bandt, ende hare

luſten niet uyt-en-bluſcht, die gaet

naer Godt op de ſelve maniere, ge

lijck den## , die eenen waegen

om hoogh treckt. -

47. Ten is den wille Godts niet,

dat eene ziele beroert wort, ofte in

eenighe ſaken comt te lyden : want

is't dat ſy ietlydt, dat comt voorts

uyt de ſwackheyt vande deught, ge

merckt de ziele van eenë volmaeck

ten menſch haer verblydt in het ge

ne, daer eenen onvolmaeckten ſich

in bedroeft. -

48. Den wegh des levens ver

ſoeckt wynighe ſorghvuldicheyt,

endeCoop handelinge, maer hy ver

ſoeckt meer eene verloocheninghe

vanden eyghen wille, als vele we

tenſchap. Den ghenen, die meer

der ghehecht is aende ſmakelijckhe

den, ende aen andere ſaken, dien

ſal in deſen wegh minderen voort

ganck doen. . -

49. En wilt u doch niet laten

voorſtaen, dat Godt te behagen ge

legen is in vele wercken, maer meer

daer in, dat de wercken ghedaen

worden met eenen oprechten willen

ſonder eenighen eyghendom, oft

menſchelijck opſicht.

5o. Op het eynde vanden dagh,

N n R n 3 #
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ſalmen u rekeninghe vraghen vande

liefde; Leert dan Godt lief hebben,

ghelijck hy begeert bemint te zijn ,

ende verlaet uwen in-geboren aert.

# Wacht u wel van u met een

anders ſaken te moeyen , noch en

wilt die indachtich weſen : want

ghy zyt qualijek ghenoeghſaem om

te voldoen aen uwe verbinteniſſe.

25. En wilt niet peyſen van ie

mant, dat hy niet aenghenaem en is

aen d'ooghen Godts, om dieſwille

dat ghy in hem de deughen niet en

ſiet uyt-ſchynen, die ghy u in-beelt:

want hy kan Godt aenghenaemer,

zijn om het ghene aen u verborgen

ende onbekent is. -

» 53, Den menſch en weet niet

van ſich redelijck te verblyden, en

de te bedroeven, om dat hy het ver

ſchil niet en begrypt tuſſchen het

goet , ende het quaet, -

54. En wilt u niet haeſtelijck be

droeven, om eenighe teghenſpoe

digheghevallen deſer werelt, ghe

merckt ghy de goederen niet en

weet, die daer uyt voorts-komen,

de welcke van Godt gheſchickt zijn

tot profyt der Rechtveerdige , en

de tot eene eeuwighe blyſchap der

uytverkorenen. -

55. Siet dat ghy u niet en verblyt

om verganckelijcke dinghen,aenge

ſien ghy niet ſeker en zyt, oft ſy u

tot het eeuwich leven ſullen bren

ghen. '

56. In teghenſpoet nemt uwen

toe-vlucht getrouwelijck tot Godt,

ende ghy ſult verſterckt, verlicht,

ende onderweſen worden.

57. In alle blyſchappen , ende

ſmakelijckheden, nemt datelijck ue

wen toe-vlucht tot Godt met vree

ſe, ende waerheyt , ende ſoo en

ſuddy niet bedroghen, noch door

ydelheytverwert worden. S’

58. Hebt Godt als eenen Bruyde

ghom, ende vriendt, ende wandelt

# in ſyne tegenwoor

icheyt, ende aldus ſuldy de ſonden

vlieden, ende Godt leeren bemins

nen, ende alle noodtſakelijcke ſa

ken ſullen u gheluckeliick,ende naer

begeerte komen.

59. Sonder moeyte ſult ghy de

gheheele werelt verwinnen, ende

alle dinghen ſullen u dienen,is't dat

ghy, ſoo wel die, als u ſeluen, ſult

vergeten hebben.

6o. Begeeft u tot de ruſte, ver

worpende van u alle overvloedighe

ſorghen, ende niet achtende al dat

u over-komt, ende alſoo ſuldy Godt

dienen met eyghe voldoeninghe,

ende ghy ſult in hem verheughen..

61. Bemerckt, hoe datGodt niet

en heerſcht, ofte regneert, ten zy

in eene vreedtſamighe ziele, ende

die ontbloot is van haereyghe ſoec

kelijckheyt.

62. Al-hoe-wel ghy vele wercké

doet, tenzy nochtans dat ghy leert

uwen wille verloochenen, ende u

ſelven onderworpen , af-legghende

de ſorghe van u eyghen ſelven, ende

van alle het ghene u aen-gaet,ſoo en

ſuldy inden wegh der volmaeckt

heyt geenen voorteganck doen.

63. Met de gaven Godts winnen

wy meerder op den tyt van een ures

als wy gedurende den loop van ons

leven, door onſe vernuftheyt,ende

crachten ſouden konnen doen. -

64. Het ſecreet der Conſcientie

wort grootelijckx vermindert, als

men de vruchten der ſelve, aen de

menſchen openbaert : want als-dan

ontfanght men voor loon, de vruch

ten van eenen verganckelijcken lof.

65. Bovenalis ons ſeer noodi#

t
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dat wy voor dien grooten Godt de

ſtil-ſwygentheyt welonderhouden,

ſoo in de ghenegentheyt, als inde

tonghe : want hy verhoort alleen

lijck de ſtil ſwyghende tonghe der

liefde.

66. Enlaet u niet vervoeren door

eeneydele vreught, ghemerckt dat

ghy weet, hoe veele, ende hoegroo

te ſonden ghy bedreven hebt, ende

dat ghy niet en weet, oft dat ghy

Godtaenghenaem zyt, des niet te

ghenſtaende vreeſt, ende hopt.

67. Bedwinghtuwe tonghe, en

de uwe ghedachten. Crachtelijck,

ende dat uwe affectie gedurichlijck

Godt aen hange, ende uwen Gheeſt

ſal op eene Goddelijcke maniere

ontſtekenworden.

68, Tracht altyt eene geeſtelijc

ke ſtilte, ende vreedtſaemheyt met

eene minnelijcke kenniſſe Godts te

hebben , ende als ghy noodtſake

lijck moet ſpreken, doet dat met de

ſelve ſtilte, ende vrede.

69. Zyt het eeuwich leven dick

wils indachtich; ende dat de ver

worpenſte , de armſte , ende die

hun ſelven t'minſte geacht hebben,

eene groote glorie in Godt ghenie

ten ſuilen.

7o. Verheught u dicwils in Godt

die uwe ſalicheytis, ende bemerckt

dat 'et goet is te lyden, al het ghene

u ſal over-komen om de liefde van

den ghenen, die ſoo goet is,

71. Wat weet hy, die niet en

weet te lyden voor Chriſtus? als

men van pynen, ende arbeydt han

delt, hoe ſy. meerder, ende ſwaera

der zijn, hoe het beter is.

72. Is't dat u iemant tracht te

brenghen om eene ruyme leeringhe

te volghen, en wilt hem niet#
looven, alwaert ſchoon dat hy die

#met mirakelen beveſtichde 3 mael

geeft eerder geloove aen eene ſtren

ghe penitentie, ende aen eene afge

ſcheydentheyt van alle dinghen.

73. Bemerckt dat'et grootelijcx

betaemt, dat ghy contrarie zytaen

uſelven, ende door een ſtrengh le

ven, naer de volmaecktheyt tracht:

ende peyſtoock, dat Godt u ſal re

keninghe vraghen van elck woordr,

dat ghybuyten de gehoorſaemheyt

gheſproken hebt.

74. Inwendich, ende uytwen

dich met Chriſtus ghecruyſt zijnde,

ſooſuldy dit levenHeyden met ver

ſaetheyt, ende voldoeninghe uwer

ziele, ende in uwe Iydtſaemheydt

ſuldy die beſitten.

75. Hebt eene minnelijcke aena

dachticheyt tot Godt, ſonder ghe

negentheyt van iet beſonders van

hem te ontfanghen.

76. Hebt een ghedurich betrou

wen op Godt, achtende het ghene

hy in u , ende in andere meeſt acht,

te weten, de geeſtelijcke goederen.

77. En ontfanght geene ſake in

uwe ziele, die in haer geene geeſte

lijcke ſubſtantie en heeft : want ſy

ſoude u de ſoeticheyt vande waer

achtighe devotie, ende in gekeert

heyt doen verlieſen.

78. Dat u ghenoeghſaem zyden

ghecruyſten Chriſtus, lydt,ende ruſt

met hem, ende ſonder hem en wilt

niet lyden,oft ruſten,hierom tracht

u te vernietighen in alle ſaken,ende

in allen eyghendom, ende aen-klea

vinghe, ſoo inwendighe, als uyt

wendighe. -

79. Gaet in het binnenſte uws

herten, ende arbeydt voor Godt

vierichlijck, die u altydt teghen

woordich is, ende u wel doet,

3o. Doet gheſtadichlijck n beſten

- - , , oP
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op dat u geêne ſaken moyelijckheyt

aen-en-doen , noch ghy aen haer;

maer tracht eer te blyven met Godt

in u vertreck , inde vergetentheyt

van alle ſaken.

81. Bemint den arbeydt groote

lijckx, ende acht dien luttel,op dat

ghy alſoo behaghen mooght aen u

wen Heere, die voor u geſtorven is,

82, Den armen, die naeckt is,ſal

bekleedt worden, ende eene ziele,

die van alle ghenegentheden, ende

begeerlijckheden ontbloot is,ſal van

Godt bekleedt worden met ſuyver

heyt, met ſoeticheyt, ende met ee

nen H. Wille,

83. Den hemelſchen Vader en

heeft maer een eenich Woordt ghe

ſproken, te weten, ſijnen Sone,

ende in eene eeuwighe ſtilſwygent

heyt ſpreeckt hy dat altydt, 'twelck

de ziele oock in ſtilſwygentheyt

moet aenhooren.

84. Wy en moeten den arbeydt

niet naer ons voeghen, maer onsſel

vennaer den arbeydt. -

85. Denghenen, die het Cruys

Chriſti niet en ſoeckt,dien en ſoeckt

ſyne glorie niet,den welcken is't dat

# wenſcht te beſitten, ghy en ſult

em buyten het Cruys niet vinden.

86. Godt om eene ziele te be

minnen, en nemt geen oogh-merck

op hare uytnementheyt , maer op

hare diepe oodtmoedicheyt, ende

verachtirghe, die ſy van haer ey

ghen ſelven heeft. -

87. Den hemel en is niet onder

Worpen aende bederfeniſſe, noch

aende generatie : alſoo oock de zie

len, die eene hemelſche nature heb

ben, en zijn niet ghewoon harege

negentheden voorts-te-brenghen,

ende te voeden. - *

- 88, En wilt de verbode ſpyſe van

dit leven niet eten: want ſaligh

zijn-ſe, die hongherich, ende dor

ſtich zijn naer de rechtveerdicheyta

want ſy ſullen verſaedt worden.

89. Degenegentheden vermoy

en, ende verduyſteren de ziele,ende

maken haer crachtelobs.

9o. De volmaecktheyt en is niet

gheleghen inde deughden, die de

ziele in haer ſelven kent, maer in

die deughden, de welcke Godt in

u kent, het welck iet verborghen

is, hierom en heeft de ziele niet,

waer in ſy haer ſoude konnen ver

meten, maer wel, waer in ſy magh

Vreeſen. 4.

91. De liefde en beſtaet daer in

niet dat iemant groote dinghenge

voelt, maer in eene groote naeckt

heyt, ende lytſaemheyt om de lief

de Godts. *

92. De Crachten,ende ſinnen der

ziele en moeten haer niet gheheel

uyt ſtorten,ende inde ſaken bekom

meren, maer alleenlijck voor ſoo

veel als'et noodich is, ende de reſte

moet aen Godt vry gelaten worden,

93. Daer zijn dry teeckenen van

de inwendighe in-ghekeert heydt,

het eerſte is, is't dat de vergancke

lijcke dinghen aende ziele niet en

behaghen. Het tweede is, is't dat

haer de eenicheyt, ende ſtil-ſwy

gentheyt behaghen ,,ende dat ſe

tracht tot het gene,datet volmaeck

ſte is. Het derde, is't dat de media

tatie, ende de redinge des verſtants,

daer ſy haer te voren mede konde

behelpen, haer teghenwoordich be

letten, welcke dry teeckenen te ſa

InCn II)Oeten ghevonden worden. »

94. Niet te letten op de ghebre

ken van een ander, de ſtil-ſwygent

heyt onderhouden, en de eene ghe

durighe handelinghe met s#
YVlCKSEA
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rucken uyt de ziele ontallijcke on

volmaecktheden, ende maken haer

meeſterſſe van de alder- grootſte

deughden. - -

95. en wilt noeyt eenich quaedt

achterdencken hebben van uwen

Broeder, want ghy ſult de ſuyver

heyt des herten verlieſen.

96. Denghenen, die af-getroc

ken is van# ſaken, van

de beſittinghe der inwendighe,ende

vandeneyghendom der Goddelijc

ke ſaken, dien en wort nietgehou

den inden voorſpoedt, noch beroert

indenteghenſpoedt,

97: Waer toe dient'et aen Godt

eene ſake te geven,daer hy eenean

dere van u verſoeckt? peyſt, ende

ſiet wat datGodt van u begeert,ende

alſoo ſuldy volkomentlijcker vol

doen aen u herte, als door het ghe

ne, daer ghytoegheneghen zyt.

98. Hoe derft ghyuwe begeer

lijckheden, en de welluſten ſooitou

telijckin-volghen , ghemerckt ghy

eens te voorſchyn moet komen,

om rekeninghe te geven aen Godt

van het minſte woordeken,jae oock

van't minſte ghepeys ?

99. Peyſt datter veel gheroepen

zijn, maer luttel uyt-verkoren,ende

tenzy dat ghy ſeer voorſichtelijck,

ende ſorghvuldelijckgheleeft hebt,

ſooisuwe verdoemeniſle ſekerder,

alsuwe ſaligheydt.

1oo, Ghemerckt dat ghy ſult

droefzijn, als ghy ſult moeten re

keninghe geven , dat ghy den tydt
niet# en hebt in Godts

dienſt, waerom en beſteedt ghy,

dien nu niet, ende datop die ma
niere, ghelijck## wel ſoudt wil

len ghedaen hebben, als ghyeſ

komen te ſterven? 1
-

xxx3k kºk kººk k>kºk kººk kºk3-4k2k k3kºk kººk ik k4kx:k kºe

Eene Verſuchtinghe tot den Heere,

Door de welcke onſen Salighen Vader goANNES VANDEN CRUYSSE

- vol-eyndt fijne Onderwyſinghen.

Godt den Heere, mijnen Minnaer, is't dat ghy noch indachtich zyt

mijnder ongherechticheden, op dat ghy mijn Ghebedt niet en ſoudt

verhooren, doet met my naer uwen Wille, want ick deſen begeere, ende

oefent uwe goetheyt, ende bermherticheyt, ende in deſe ſult ghy bekent

worden. Maer is't by aldien dat ghy mijne wercken verwacht, op dat ghy

wdoor de ſelve mijn ghebedt ſoudt verhooren, geeft-ſe my Heere, ende:

werckt die in my, ende de pynen, die ghyghelieft te ontfanghen, ſendt

my die over, ende dat'et alſoogheſchiede; maer is't dat ghy mijne werc

ken niet en wilt verwachten, wat wacht ghy, ô mijnen ghenadighen Hee

re? Waerom vertoeft ghy : Waerom ten leſten ? # dat de gratie, ende

bermherticheyt daer naer gheſchieden ſal,die ick in uwen Sone verſoecke,

ontfanght de verworpentheyt mijnder wercken , is't dat'et u belieft,ende

verleent my dit goet, aenghefien ghy'et oock begeert. Wie ſal toch de

leſte palen konnen ontvlieden, teu zy dat ghy, o mijnen Godt, inde ſuy

verheyt uwer liefde, hem tot u verheft ? i- - n

* * * - * Oooo ' . - GEESTE
* . *
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GEESTELYCKE BRIEVEN

Vanden S. Vader ende myſticken Leeraer , . *

JO AN NES VANDE N CR U Yss E.

EERSTEN BRIEF.

Gheſchreven aen eenen van ſyne Onder

ſaten, waer in hy hem onderricht,

hoe dat hy ſynen wille, ende affeâie

vande### moet af-trecken,

ende op Godt alleen ſtellen.

Den vrede Chriſti zy altydt in de

ziele van U-E.

Ck hebbe U-E. brief

- ontfanghen , waer in

Sº my te kennen geeft

AR, de groote begeerten

- @ die u Godt ghegeven

ScA heeft van uwen wille

alleenlijck te bekommeré met hem

boven alles te beminnen, waer toe

ghy van my eenighe onder-richtin

hen verſoeckt. Ick ben ten uytter

n blyde te verſtaen dat Godt aen

U-E. ſoodanighe begeerten ghege

ven heeft 5 maerick ſal my meerder

verheughen, is't dat ghy die in het

werckgheſtelt, ende volbrocht ſult

hebben. Hierom moet ghy op deſe

leeringe wel letten : want alle ſma

kelijckheden, blydtſchap,ende af

fectien nemenaltyt haré oorſpronck

inde ziele door de ghenegentheden

tot de ſaken, de welcke haer wor

den voor-gbeſtelt als goede , oor

boorlijcke, ende aenghename, om

dieſwille dat ſy die oordeelt vermaz

kelijck te zijn. Ende dien-volghens

-worden hare ghenegentheden, die

# tot die ſaken heeft, beroert,ende

en wille hopt die te bekomen,ende.
als hy die bekomen heeft , ſoo ver

heught hy ſich daer in, ende vreeſt

die te verlieſen, ende is't by-aldien

dat hy die komt te verlieſë,ſoo wort

hy bedroeft. Overſulcx dan wort de

ziele beroert volghens de affectien,'

ende vernoeginghen die ſy uyt de

ſaken is ſcheppende, ende wort al

ſoo on#

Soo dan om deſe affectien der ver

makelijckheden in alle ſaken , die

buyten Godt zijn, te verſterven,

ende te vernietighen, ſoo moet

U-E. beſonderlijck bemercken,dat

al het ghene, daer den wille ſich be

ſcheedelijck in kan verheughé,ſoet, .

ende aenghenaem is, om dreſwille

dat hy het ſelven ſoodanich acht te

weſen; maer daer en is geene ſake

ſoet ende aengenaem, daer den wil

le ſich in beſcheedelijck kan verheu

ghen, ende vermaken, die Godt is:

want ghelijckerwys Godt niet en

kan vallen onder de begrypinghen

van andere krachten, alſoo en kan

hy oock niet begrepen worden on

der de ghenegentheden , ende ſma

kelijckheden vanden wille : want

ghelijckerwys de ziele Godt niet

weſentlijck en kan ſmaken in dit

ſterftelijck leven, alſoooocken kan

geene ſoeticheyt, ende vermake

lijckheyt, hoe verheven die oock.

ſoude konnen weſen, Godt zijn :

want
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l

al het ghene dat den wille beſchee

delijck kan ſmaken, ende begeeren;

ſoo kent hy dat tenopſicht van ſulck

oft een ander voorworpſel. Aenge

ſien dan dat den, wille Godt noeyt

heſmaeckt en heeft, ghelijck hy in

yſelven is, noch hem ghekent en

heeft onder eenighe begrypinghen,

ende dien-volghens niet en weet

hoedanich dat Godt in ſy ſelven is,

ſoo volght hier uyt dat ſijné ſmaeck

hem niet en kan achtervolgen, ende

fijne ghenegentheden en konné haer
ſoo verre niet ſtrecken, dat-ſe Godt

weten te begeeren,om dieſwille dat

hy alle hare bequamicheyt verre te

boven gaet.

't Is dan claer dat geene beſchee

delijcke ſake, vandeghene daerden

wille ſich in kan vernoeghen, Godt

is; overſulckx op dat hy met hem

vereenicht worde, ſoo moet hy ſich

ont-ydelen, ende onthechté van al

le ongeregelde genegentheden, af

fectien, ende ſmaeck van alle ſa

ken, inde welcke hy ſich beſchee

delijck kan vernoeghen, 't zy dat-ſe

boven hem zijn, 't zy dat-ſe onder

hem zijn, 'tzy dat'et#
zijn, 'tzy dat et tydelijcke zijn ; op

dat hy alſoo gheſuyvert zijnde van

alle ſmakelijckheden, ongheregel

de ghenoechten , ende begeerten,

ſy ſelven gheheel en ganſch met alle

ijne affectien begeve, ende bekom

mere in Godt te beminnen. Ende

is't by-aldien dat den wille Godt

eenichſints kan begrypen, ende ſich

met hem vereenighen, dat en ghe

beurt niet door eenighen begrype

lijcken middel vande genegentheyt,

maer alleenlijck door de liefde. Soo

dan ghelijck de ſoeticheyt, ende de

ghenoechte, ende eenighen ande

fenſmaeck, die den willekanghe

- - - -

nieten, de liefde niet én is, ſoc

volght hier uyt dat er geene vande

ſmakelijcke gevoelingen is, die eenë

bequamé middel kan weſen om den

wille met Godt te vereenigen,maer

alleenlijck de werckinge des wille :
want de werckinge des wille is ſeer

verſcheyden van't ghevoelen des

wille; want door de werckinge,die

de liefde is,wort den wille metGodt

vereenicht, ende eyndicht in hem,

het welck niet en gheſchiet door de

begrypinghe,# ghevoelen van

ſyne## , de welcke ruſt

indezieleghelijck in het eynde van

ſyne werckin

Deſeghevoelinghen,ende begry

pinghen konnen maer alleenÏijck

dienen om te beminnen, is't dat den

wille voorder wilt gaen : waer van

komt dat de ſmakelijckeghevoelin

## de ziele uyt haer ſelven niet en

eſtieren tot Godt, maer in teghen

deelſy maken dat de ziele, die daer

aen kleeft, blyft haperen; maer de

werckinghe des wille, de welcke is .

Godt beminnen, maeckt dat de zie

le hare affectie, hare blytſchap, ha

ren ſmaeck, hare ghenoechterende

hare liefde alleen op Godt ſtelt, alle

dinghen vergetende, hem boven

alles beminnende. Hierom den ge

nen, die beweeght wort om Godt

te beminnen, om de ſoeticheyt die

hy ondervindt, om de ſelve reden

laet hy de ſoeticheyt daerende ſtelt

ſyne liefde op Godt, die hy niet en

ghevoelt : want waert by-aldien

dat hy ſyne liefde ſtelden inde ſoe

ticheyt, ende ſmakelijckheyt,die hy

ghevóelt, lettende daer op , ende

ſich daer aen klevende , dat en ſou

de niet anders weſen, als ſyne liefde

ſtellen in het ſchepſel, ofte in eeni

ghe ſake, die haer aen-gaet, en de

Oooo 2 , 7e gſich
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ſich de beweegh-reden, ofte den

middel voor-ſtellen gelijck het eyn

de , ende alſoo ſoude het werck des

willeledich, ende vruchteloos zijn:

want gheſnerckt Godt##
lijck is,ende niet toe-gaenlijck, ſoo

dat men hem niet en kan genaké,ſoo

en moet den wille I om ſich met

Godt beſich te# ſyne werc

kinghe der liefde niet ſtellen op het

# , het welck hy kan raken,en

e door ſyneghenegentheyt bevat

ten, maer alleenlijck in het ghene,

het welck hy niet en kan begrypen,

noch ghenaken : ende alſoo bemint

den wille het ghene dat ſeker, ende

waerachtich is, volghens het wel

behaghen des Gheloove, inde ont

blootinghe, ende duyſterheden ſijn

derghevoelinghen boven al het ge

ne dat hy kan begrypen door de ver

ſtandeniſle der kenniſſen der ſelve,

gheloovende, ende beminnende boe

venal'et ghene dat hy kan verſtaen.

. Hier uyt ſoo volght dat den ghe

nen wel berooft van ſinnen ſoude

zijn, den welcken ſy ſelven berooft

vindende van die ſoeticheyt, ende

geeſtelijcken trooſt, ſich ſoude laten

voor-ſtaen, dat Godt hem daerom

ſoude verlaten hebben, ende als hy

die overvloedelijck ſoude hebben,

ſich grootelijckx ſoude verheughen,

meynende dat hy Godt daerom ſou

de by hem hebben : ende hy ſoude

noch veel ſneerder ſinneloos zijn ,

waert dat hy deſe ſoeticheyt inGodt

ſochte, ende ſich daer in verheugh

de , ende daer aen kleefde : want

alſoo en ſoude hy Godt niet ſoecken

met eenen wille ſteunende op het

blootGheloove, ende liefde, maer

in de beweginghe van ſijnen eyghen

ſmaeck, ende ghenegentheyt,ende

vervolghens en ſoude hy Godt niet

ſuyverlijck boven al beminnen (het

welck is, alle de krachten des wille

op hem te ſtellen) want als hy door

# ghenegentheyt aen dit ſchepſel

oude ghehecht, ende gekleeft zijn,

ſoo en ſoude den willeboven die tot

Godt niet konnen gaen, die niet

toe-gaenlijck en is: want 'tis onmo

ghelijck dat den wille kan gheraken

om de ſoeticheyt , ende verheugin

ghe der Goddelijcke vereeninge te

ghenieten, ende de ſoete,ende mina

nelijcke omhelſinghe Godts te ſma

ken , tenzy inde ontblootinghe,en

de ontledinghe des genegentheyts

van alle beſondere ſmakelijckhedé,

't zy van ſaken die boven hem zijn,

't zy van ſaken die onder hem zijn,

Het gene David heeft willen teken

nen geven, als hygheſeydt heeft :

Verbreydt uwen mont, ende ickſal hem

vervullen. Want hier ſtaet te be

mercken dat de genegentheyt is den

mont vanden wille, den welcken

als-dan verbreydt wort, als hy door

eenich brocxken der ſoeticheyt niet

belet, noch bekommert en wort :

want als de genegentheyt haer met

eenighe ſaken# Wort

ſy door het ſelven gheperſt,ende ge

pranght, ghemerckt datter buyten

Godt niet anders als perſſinghen,

ende benauwinghen zijn , overſulcx

op dat de ziele door eenen rechten

wegh tot Godt gae, ende alſoon

hem vereenicht worde, ſoo moet ſy

den mont van haren wille alleen."

lijck voor Godt open hebben, ende

dien ſluyten voor alle brocxkens der

hy ſonde den ſmaeck, ende ſoetic- ghenegentheden, op dat Godt dien

heyt desgeeſts ſoecken (het welck alleen vervulle met fijne liefde,ende

ietgheſchapen is.) volghende hier met ſynſoeticheyt,Sy moet"#
---- boven
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boven deſen hongher ende dorſt ten

opſichte van Godt alleen hebben,

noch dien met geene andere dingh5

willen verſaden, ghemerckt dat-ſe

Godt in deſe gheſtelteniſſe niet en

kanſmaken ghelijck hy is,jaeſelver

het ghene kan gheſmaeckt worden

## datter de#

elet van hem te ſmaken. Dit heeft

Iſaias gheleert, ſeggende : Al de

ghene die dorſtich zijn, komt tot de

tvateren dy'c. Met welcke woorden

hy al de ghene , die naer Godt al

leen dorſtich zijn, noch geen gelt

derghenegentheyt hebben, noodt

tot de verſadinghe der Goddelijcke

wateren van de vereeninghe met

Godt. - in

't Isdan ſeer noodich, ende oor

boorlijck voor U-E, is't dat ghy

ſoeckt dat uwe ziele eene groote ru

ſte, ende vrede gheniete, ende de

volmaecktheytſoeckt te betrachté,

ſoo moet ghy uwen willegeheelijck

Godt# op dat hy door

deſen middel met hem vereenicht

magh worden, ende geenſints met

aerdtſche, ende verworpe ſaken be

kommeren. Het ghelieve aen de

Goddelijcke Majeſteyt U-E. ſoo

## »endeſooheylightema

en, gelijckick wenſche Uytse

gonien den 14 April.
F. joannes a Cruce.

-in te

II. BRIEF,

Gheſchreven aende Carmeliterſſen Diſ

calceaterſſen binnen de Stadt Weat,

waer in hy haer verveckt om te

wereken in ſtil-ſwygentheyt, ſoo in

wendighe, als tijtwendighe.

EsUs MA RIA zy in U-E.

- zielen, alderliefſte Dochters in

Chriſto. Ick hebbe groote reden

van vertrooſtinghe ghehadt in het

leſen vandenbrief,den welcké U-E

mygheſonden hebben, den Heere

wil'et U-E.vergelden. Dat ick U

E. niet geſchreven hebbe, en is niet

gheweeſt by foute van affectie,ende

### wille, want voorwaer

ick ben ſeer begeerich naer U-E.

meerdergoet, ende voort gaack,

maerom dat ick oordeele dat erge

noegh gheſeyt, ende gheſchreven

was om te wercken, het welck d'al

dermeeſt noodich is : ende het ge

nedarter verſocht wort , is't by al

dien nochtans datter iet meer ver

ſocht wort, en is niet ſpreken, oft

# Iwant hierin ismen dick

wilst overvloedichlmaerſwyghen

ende wercken: want het ſpreken

verſtroeyt ; maer ſwyghen, ende

wercken, dat keert de ziele in,ende

# groote ſterckte aenden geeſt.

ierom als iemandt weet, het ghe

ne hemgheſeyt is tot ſijnen geeſte

lijcken voortganck, ſoo en heeft hy

voorder niet meer noodich te hoo

ren, ofte te ſpreken, maer het ſel

vein'twerck te ſtellen in ſtil-ſwy
## ende met eene##

dicheyt, oodtmoedicheyt, liefde,

ende mis-achtinghe van ſy ſelven,

ſonder dat hy datelijckandere nieu

we dinghen onderſoecke: want dat

dient maeralleenlijck om te voldoe

aendeghenegentheyt in uytwendi

ghe ſaken (waer in ſy oock ſelver

niet voldaen en is)#dehier-en

tufichenden geeſtfwack Eydelse #
berooft van dinwendighe * *

waer uyt volght dat noch dee

noch d'ander baet; ghelijckerwys de
ſpyſe oock niet en baet , is't dat de

eerſte ſpyſe, die men in-ghenomen

heeft, noch niet verteert.En is: want

Oooo 3 door
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door-dien dat de natuerlijcke werm

te verdeelt,ende beſich is met d'een

en d'ander ſpyſe te verteeren , ſoo

en heeft ſy geene kracht ghenoech

om die te verteeren inde ſubſtantie

vanden ghenen, die-ſe genut heeft,

waer uyt de ſieckten, ende kranck

heden voorts-komen.

Hier belanght veel aen myne al

derliefſte Dochters, dat wy onſen

geeſt met alle ſorghvuldicheyt be

decken aen de archliſticheden des

duyvels, ende desſinnelijckheyts :

want wy ſullen anderſints bevinden,

dat wy , ſonder dat wy'et bemerckt

hebben , grootelijck af-gheweken

zijn,ende dat wy ſeer verre zijn van

de deughden Chriſti, ende eynde

lijck ſullen wy verſchynen voor het

oordeel Godts, dragende onſe werc

ken op eene verkeerde maniere, en

de als wy ſullen meynen eene bran

dende lampe te draghen, ſoo ſullen

wy ſien dat-ſe uyt-ghebluſt is, want

de blaſinghe, waer mede wy die

meynden t'ontſteken, waeren miſ

ſchien eygender om die te bluſſchê.

Op dat ons dan ſulckx niet en over

kome, ende, ghelijckickgheſeydt

hebbe, op dat wy den geeſt ſouden

moghen bewaren, ſooſegh ick,dat

ter geenen bequameren middel en

is , als Lyden, doen , en ſwyghen ,

ende de in-ganghen der ſinnen te

ſluyten met eene oefeninghe, ende

# tot de eenicheyt,en

e vergetentheyt van alle ſaken, en

de ghevallen , alwaert ſchoon dat

oock de gheheele wereldt te niet

gonck : ende 'rzy dat'et geval goet,

't zy dat et quaet is, ſoo en moet

men de ruſte des herten, voorts ko

- - - - - - - - - - - - - 2.1
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mende uyt het binnenſte der liefde,

nimmermeer ver-onachtſamen,ge

merckt dat'et eené bequamen mid

del is, om in# voor-vallende ſa

ken te lyden. Want de volmaeckt,

heyt is van ſoogroot ghewicht,ende

de verheuginge des geeſts is ſoo ko

ſtelijck,ende rijck, dat , Godt geve,

alle deſe dinghen genoeghſaem zijn,
om die te bekomen , want 't is on

moghelijck, dat iemant kan voort

ganck doen, ten zy dat hy Werckt ,

ende te ſamen Lydt met de deught,

alles beſluytende inde Stilſwygent

heyt, Ick hebbe dat gheleert, mijne

Dochters, door de bermherticheyt

Godts, te weten, dat de ziele, de

welcke ſeer geneghen is om te ſpre

ken, ende met menſchen te verkee

ren, ſeer weynighe aendachticheyt

heeft tot Godt : want als ſy die

heeft, ſoo wort-ſe datelijck in-gea

trocken om te ſwyghen , ende alle

ſamen-ſpraken te vlieden, want 'tis

Godt veel aenghenamer, dat de zie

le haer in hem verheughe, als in ee

ne andere gheſchape taken,al waert

ſchoon dat'et oock d'alder-uytne

menſte, ende d'alder-profytichſte

ware. Ick bevele my inde gebeden

van u Cariteyten, en de ick wenſche

dat ghy-lieden voor ſeker wilt houa

den , dat al hoe-wel mijne liefde

ſeer kleyn is, ſy nochtans voor U-E

ſoo vergadert is, dat ick U-E. in

geender manieren ſal vergeten, die

1ck in Godt ſeer beminne. Ick bid

de dat hy altydt met ons wilt weſen.

Amen. Uyt Granada den 12- No

vember 1587.

F. Joannes vanden Cruyſſe.

- - - - - -- II 1.
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I II. B R IE F.

Geſchreven aende Eersveerdige Moeder

Marie van geſus, Fondatrice,ende

Priorinne, ende aen d'andere Reli

gieuſen van't Convent van Corduba.

Waer in hy handelt van het goet exem

pel, ende van den geeſt, met den

veleken men moet voort gaen in de

ſtichtinghe der Clooſteren.

Es u s zy in U-E. zielen. Ghy

J# moet weten , dat-ge

grootelijckx verbonden zyt u

we danckkaerheyt te toonen aen

Godt over de vreughdelijcke toe

ſtemminghe,waer mede ghy lieden

in deſe Stadt ontfarghen zyt ghe

weeſt, om aldaer een Clooſter te

moghen ſtichten. Ick ben voorwaer

ſeer ghetrooſt gheweeſt, als ick het

# verhalen,ende dat ghy

lieden in ſoo ſlecht, ende arm huys

ken ghegaen zyt,niet teghenſtaende

de groote, ende uytnemende heet

ten des Somers : dit en is niet ghe

ſchiet ſonder eene beſondere voor

ſichticheyt Godts, op dat 'et volck

hier door ſoude gheſticht zijn, ende

ſien, dat ghy-lieden in 't werck ſtelt,

het ghene ghy belooft hebt, te we

ten, dennaeckten JE SUM naer te

volghen, op dat de ghene,de welc

kein't toe komende van Godt tot

deſe H. Religie gheroepen ſullen

worden, ſien ſouden met wat geeſt

dat-ſe hier moeten komen. Ickſen

de U-E. allen den oorlof, die er

verſocht wort; maerick bid U.E.

dat ge wel wilt toe-ſien, Jae ick

ſegh het noch eens dat-ge wel ſoudt

tde-ſien, om den geeſt der vrywil

lighe armoede te bewaren, en de

der verachtinge van alle ſaken,ende

is't by-aldien dat ghy-lieden anders

onde

+-----

doet, weet voorſeker dat ghy-lieden

ſult vallen in duyſent behoeftiche

den, ſoo geeſtelijcke, als tydelijcke,

is't dat-ge u-l, niet te vreden en wilt

houden met de beſittinge van Godt

alleen. Ick wille U-E.oock kenne

lijck maken, dat-ge geene noodtſa

kelijckheyt meerder en ſult hebben,

endebeproevé,als die,aende welcke

ghy U-E.herten vrywillichlijck ſult

orpen hebben : want den ar

men desgeeſts is blymoedigher,en

de meer er tevreden in fijn ghe

breck, ende behoefticheyt,om dieſ

wille dat hy ſijnen ALindenN I Er

gheſtelt heeft, ende alſoo vindt hy

over al eene overvloedicheyt, ende

verbreydinghe des herten. Ó ghe

luckighen. Niet ! ende gheluckighe

# des herten,den welc

ken van ſoodanighe cracht is, dat

ſich alle dinghen onderworpt, als

hy ſich niet en onderworpt, ende al

le ſorghelijckheyt laet vaeren, om

inde liefde meerder ontſteké te moe

ghen worden.

Ick groete alle de Suſters in den

Heere. U-E. ſal haer ghelieven te

ſegghen van mijnen t'weghen, dat

ſc van ons Heere geroepen zijn, om

de eerſte Steenen te zijn van deſe

Fondatie, ende dat-ſe wel ſouden

bepeyſen hoedanighe dat-ſe moeten

zijn, de welcke als de ſterckſte, het

Fondament moeten zijn van d'an- '

dere: dat-ſe dan haer profyt trach

ten te trecken uyt den eerſten geeſt,

die Godt ghewoon is te geven inde

beginſelen, op dat-ſe wederom her

nemen den wegh der volmaeckt

heyt in alle oodtmoedicheyt, ende

af-gheſcheydentheyt ſoo inwendi- ,

he, als uytwendighe: dat-ſe oock :

# verſtervinghe, ende penitentie ,

omhelſen, niet met een ſwack,ende

kinder
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kinderlijck, maer met een manlijck

emoedt, ende affectie, wenſchen

e, ende ſoeckende dat Chriſtus

onſensatighmaker hier iet koſte,

hier in verſchillende vande ghene,

die haer eyghen ghemack, ende

trooſt ſoecken, 't zy in Godt, 't zy

buyten Godt , maer in teghendeel

dat-ſe eerder trachten ghelijck te ,

zijn aende ghene , die met liefde

ſoecken te lyden, 'tzy in Godt, 'tzy

buyten Godt in# entheyt,en

de hope, Godt geve U-E. ſyne gra

tie. Amen. Segovien den 28.July

1589. F. Joannes vanden Cruyſſe.

Iv. BRIEF.

Gheſchreven aende felve Moeder Pri

orinne van't Convent binnen Cordu

ba, haer onder-richtende hoedanich

'lijck dat ſe haer moet draghen in het

# ende geeſtelijck goet van

haer Convent te voorſien.

J Es u s zy in U-E. ziele, mijne

t

alderliefſte Dochter. De reden

V waerom dat ick u niet en hebbe

geſchreven op dien tydt als wanneer

ghy'et van my verſocht hebt, moet

eer toe-gheſchreven worden aende

verghelegentheyt der plaetſe (ghe

mercktick tot Segobien woone) als

wel aen't ghebreck der affectie, de

welcke altydt de ſelve is in my,ten

opſicht van U-E. ende hope door :

de goetheyt Godts, dataſe altydt ſal.

duren. Ick hebbe mede-lyden met

U-E. ſieckten. Nopende de tyde-,

lijcke ſaken van u Convent, ick wil

de wel dat ghy daer voor ſoo be

ſorght niet en waert: want alſoo

##oude vergeten, ende t gebreck

##
ſtelijck, als in tijdelijck, geſnerckt,

- ---1, M.

dat onſe ſorghvuldicheyt ons arm

maeckt. Worpt dan, mijne lieve

Dochter, alle uwe ghedachten ºp den

Heere, ende hy ſal u voeden : want

denghenen die geeft, ende wilt ge

ven het ghene meer is, ſaloockger

ne geven dat minder is. Enzytnoyt
ſonder de be eerte vanghebreck en

armoede te Tyden : want is't by

aldien dat U-E.deſe begeerte komt

tºontbreken, ſooſal uden geeſt op

de ſelveure komen tºontbreken, en

-# ſult ſlapper inde deught zijn:
CIn

eis't dat ghy te voren wºenſchſte

arm te zijn, dat moet ghy nu veel

meerder wenſchen ende beminnen,

als ghy overſte zyt: want ghy moet

uhuys meerder met deughden,ende

hemelſche begeerten beſtieren, ena

de voorſien, als wel met menſche

lijcke ſorghvuldicheden nopende de

tydelijcke , endeaertſche ſaken,den

Heere onsſegghende , dat wy niet

en ſouden peyſen op onſen noodt

ruſt, noch op kleederen, nock oock

op den dagh van morghen, jae dat

wyſelverſulcx niet eens indachtich

ſouden zijn. Dit alleen moet U-E.

trachten te doen, te weten,datghy -

uwe ziele, ende die vande uwe on

derdanen met Godt ſoudt trachten -

te vereenighen met alle volmaeckt

heyt,ende Godts-dienſticheytºende

inde vergetentheyt van,alle ſchep

ſelen, ende dat haereenichſintsaen

dich in hem alleen: want voor ſo

veelalsaen-gaet alle andere ſaken,

ickblyve daer borge voor Ickgroe

te alle de Suſters wel verſtaende in
ons opperſte goet, di

##
#

#

2. Fºf 8 BRIEF -
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V. BRIEF.

Gheſchreven aende Eerweerdige Moe

er Eleonora vanden H. Gabriel,

Religieuſe der ongheſchoende Car

meliterſſen binnen Corduba, waer in

hy haer onderricht, hoe dat-ſe moet

gaen uyt haer landt, en de uyt haere

vrienden, om den tville Godts te

volbrenghen.

Esus zy in U-E. ziele,mijne

J# Dochter in Chriſto. Ick

bedancke U-E. over haré brief,

ende onſen Heere, om dieſwille dat

hyſich van U-E. heeft willen die

nen in die ſtichtinghe van dat Kloo

ſter, ghemerckt dat 'et ghedaen is

door hare Goddelijcke Majeſteyt,

op dat hy U-E. meerder ſoude vol

maken, want hoe hy ons meerder

oetſoeckt te geven,hoe hy ons het

# oock meerder doet wenſchen,

tot dat hy onsgheheel ledich, ende

ontbloot make, op dat hy ons alſoo

met ſyne hemelſche gaven ſoude

vervullen. De goederen, die U-E.

tot Sevillien ghelaten heeft ter liefe

de van U-E. Mede-ſuſters, fullen

# wel betaelt geweeſt

hebben: want door-dien datter

niet en is, tenzy een herte dat ont

Iedicht, ende eenſaem is,het welck

bequaem is, om die oaeyndelijcke

Goederen Godts te beſitten,hierom

wilt Godtſ om dieſwille dat hy U

E. bemint] dat-ge wel eenſaem fout

zijn, ſoeckende U-E. op alle plaet

ſen te vergheſelſchappen; maer het

ſal noodich zijn dat U-E. haeren

geeſt gheheel tot hem begeve, ende

methem alleen tevreden zy,op dat

gealſoo allen trooſt in hem ſoudt

vinden: want al-hoe-wel dat de

zieleinden hemel is, tenzy dat-ſe

"willevoeght om te beminné,

l

noeyt en ſal ſy voldaen zijn; alſoo

gebeurt'etonsoock met Godt: want

al-hoe-wel dat hy altydt met ons

is, is 't by aldien nochtans dat wy

ons herte aen iet anders ghehecht

hebben, ende niet eenſaem en is,

noyten ſullen wy voldaen, ende te

vreden zijn. Ick en twyffele niet oft

die van Sevillien bevinden,endege

voelen haer ſelven in d'eenicheydt

ter oorſaken van d'af-weſentheydt

van U-E ; maer U-E. heeft miſ

ſchien dat Klooſter alreets ſoover

voordert, als ſy heeft konnen doen,

maernuisden wille Godts, dat U

E. een ander Conventoock helpe,

ende vervoordere, want deſe fonda

tie moetonder de voornaemſte ghe

rekent worden, hierom moet U-E.

de Moeder Priorinne in alles trach

ten te helpen met eene groote eena

drachticheyt, ende liefde, al-hoe

wel dat ickwete noodeloos te zijn

aen U-E.ſulcx te bevelen,gemerckt

U-E. nu alreets tot hare jaren geko

men is, ende hebbende eene groo

te ondervindentheyt, weetſeer wel

wat dat er gemeynelijck gebeurt in

dierghelijcke Fondatien; want om

deſe reden hebben wyU, E.daer toe

verkoré, Godt geve aen U-E.ſynen

geeſt. Segovien den 4. July 1582.

F. Joannes vanden Cruyſſe,

VI. BRIEF.

Geſchreven aen Suſter Magdalene van

den H. Geeſt,# Carmeli

terſe binnen Corduba,waer in hy haer

verſterckt om alle onghemacken ver

duldichlijck te lyden, die in de nieuwe

Fondatien ghemeynelijck voor-vallen.

lieve Dochter in Chriſto. Ick

hebbe my verheught,te ſien de

goede

J Esus zy in U-E. ziele, mijne

Pppp -
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goede propoſten, ofte voor-nemin

ghen,de welcke ghy door uwé brief

te kennen geeft. Ick ghebenedyde

Godt, die door ſyne voorſichticheyt

alles ſchickt. Deſe goede voorne

minghen ſullen U E.noodtſakelijck

ghenoeghſaem weſen in deſe begin

ſelen der Fondatien, om de uytne

mende hitte der Sonne te verdra

## derplaete

e, d'armoede, ende den grooten

arbeydt in alle ſaken , ſoo nochtans

dat 'ct niemant en kome te bemerc

ken, oft dat ge daer in eene pyne

# hebt,oft niet. Aenſnerckt

dat Godt in deſe beginſelen geene

zielé en ſoeckt die ſlap,ende traegh

zijn, noch oock die teer ende deli

Caet zijn, ende veel van haer ſelven

houden;ende hierom komt de God

delijcke Majeſteyt haer als-dan be

ſonderlijck te hulpe, ſoo dat men

met een weynich ons beſten te

doen, voortganck kan doen in alle

deughden. Ende voorwaer het is

een groot gheluck# » ende

een teecken vande heymelijcke,en

de wonderlijcke ſchickinge Godts,

de andere daer te laten, ende u te

brenghen in deſe plaetſe : want al

hoe wel dat et ghene ghy verlaet,

veel heeft moeten koſten , ten is

nochtans niet in ſy ſelven, ende ghy

moeſt'et evenwel haeſt verlaten.

Soo dan op dat wy Godt in alle ſakë

ſouden moghen hebbé, ſoo en moe

ten wy in alle ſaken niet met allen

hebben: want het herte dat aenie

mandt is, hoe kan'et gheheel aen

een ander zijn ? Ickſegghe het ſel

ven oockaen Suſter Joanna, ende

dat ghy lieden voor my Godt ſoudt

bidden.Hy zy in uwe zielen.Amen.

Segovien den 26. July 1589.

-- F. Joannes vanden Cruyſſe.
vº

VII. BR IE F.

Gheſchreven aen ſekere Jouffroutve, de

welcke daer naer het Habyt heeft aen

henomen onder onſe Moeders ,,ende

# heeft ſeer loffelijck gheleeft in het

Clooſter van Arena. Waer in hy haer

antwoordt op dry vraghen, die ſy aen

hem ghedaan hadde, te weten : hoe

dat ſe hareſonden ſoude beweenen, op

het lyden Chriſtiende op de glorie des

hemelſch mediteren,

ES U Szy altydt in uwe ziele,

Den bode is op ſulcken tyt aen

ghekomen,als wanneer ick niet

en hebbe konnen andtwoorden, doë

hy hier paſieerden, jae nu wacht hy

oock. Godt wille u, o Dochter, al

tydt ſyne gratie verleenen, op dat

hy altydt in alle ſaken u ſelven ge

# beſtede tot ſijnen dienſt, ende

liefde, ghelijck ghy ſchuldich zyt

te doen : want tot dieneynde al

leenzyt ghy van hem gheſchapen,

ende verloſt gheweeſt. Daerſoude

veel te ſegghen vallen, nopende het

ghene, dat ghy van my verſoeckt ,

maer den tydt, ende de cortheydt

des briefs en laten't niet toe. Ick ſal

nochtans in't kort andtwoorden op

die dry dinghen, die ghy verſocht

hebt, waer door ghy eenighé voort

anck ſullen konnen doen. Ten eer

iten, nopende de ſonden, de welcke

van Godt ſooghehaet zijn, dat hy

om die de doodt heeft moeten ſter

ven, op dat ghy die wel ſoudt kon

nen vlieden, ende beweenen, ſoo

moet ghy het gheſelſchap der men

ſchen vluchten, ende u van die on

trecken, ſoo veel als't moghelijck

is,ende als ghyiet doet,dat ghy niet

meerder en ſpreeckt, als den noodt

vereyſcht : want al is't ſchoon dat

iemand volamaecktelijck leeft,#

w



Geeſtelijcken Brieven
*7 r.--n

- &W?

by aldien nochtans dat hy met de

menſchen meerder handelt, als den

noodt, ende de reden vereyſcht,ſoo

ſal'et hem ſchadelijck weſen : ghy

moet oock de Wet des Heeren nau

keurichlijck,ende met liefde onder

houden, ende bewaeren.

Voor ſoo veel als aen-gaet het ly

den Chriſti, tracht u# ſtraf

ffelijck, maer met diſcretie noch

tans te handelen : daer-en-boven

tracht uſelven wyſſelijck te haten,

ende de verſtervinghe te oefenen,

noch en wilt uweneyghen wille,en

de ſmaeck in eenighe dinghen vol

ghen : want deſen is de oorſake ge

weeſt van ſijn lyden, ende doodt;

al het ghene datghy ſult doen, dat

het met raedt van uwe Moeder ge

ſchiede. Voor ſoo veel het derde

belanght, te weten, de hemelſche

glorie, op dat ghy daer van wel ſout

moghen mediteren, ende die be

minnen , foo moet ghy alle de wel

luſten, ende de rijckdommen deſer

werelt ghelijck ſlyck achten, ende

die houden voor eeneydelheyt, ge

lijck ſy inder waerheydt zijn.#

wilt daer-en-boven niet groot ach

ten, hoe groot, ende koſtelijck dat

het zy , behalven de gratie , ende

vriendtſchap Godts; ghemerckt dat

oock het alder koſtelijckſte, het

welck hier op deſe werelt te vinden.

is, is't dat er met die oneyndelijcke

goederen, om welcke te genieten,

wy van Godt gheſchapen zijn, wort

vergheleken, eene loutere vuylic

heyt, ende bitterheyt is, wiens lee

lijckheyt, ende bitterheyt, al-hoe

# ſeer cort, ende vergance

kelijck is, blyft des niet tegenſtaen

de eeuwichlijck inde ziele, die ſe

rootelijckx comt te achten. Ick

Penuwe ſaken noch indachtich, en:

* - - - - - -

*,

de al-hoe-wel dat ick-ſeſeer ter her

ten neme, ſoo en konnen ſy nu

evenwel niet af-ghedacn worden.

Wilt de ſake aen Godt uytter herten

bevelen , ende verkieſt voor uwe

Voorſprakers de Alder-heylighſte

Maghet,ende den H.# Me

vrouwe, uwe Moeder ſel hier myne

ghebiedeniſle vinden , ende bidt

Godt te ſamen voor my, ende wilt

oock verſoecken van uwe vrienden,

dat ſy doch uyt liefde voor my wil

len bidden. Godt geve u 'ſijnen

Geeſt. Segobria .

. Joannes vanden Cruyſſe.

VIII. BR 1 E F.

Gheſchreven aen Mevrouwe goanna

Pedrafa tot Granada. Waer in hy

haer onder-richt, hoe dat ſy haer in

de dorrucheden, ende verlatentheden

moet draghen.

ES U S zy in U-E. ziele : aen

wie ick danck-ſegghe, dat hy

my de gratie gedaen heeft, dat

1ck de armen niet en vergete, noch

onder de ſchaduwe en ruſte, ghe

lijck ghyſeght, het quelt my groo

telijckx, als ick peyſe, dat ghy het

miſſchien oock ghelooft, het ghene

ghy ſeght : want ick ſoude myſeer

ondanckbaer toonen, waert dat ick

u quame te vergeten, naer ſoo veel

ontfanghen weldaden, die ghy my

beweſen hebt, oock als ick die in't

minſten niet en verdiende. Peyſt

doch eens, hoe dat'et kan vergeten

worden , het welck inde ziele is.

Laet ghy u miſſchien voorſtaen,

dat ghy van alle menſchen verlaten

zyt, door-dien dat ghy in duyſter

heden , ende geeſtelijcke dorriche

den geſtelt zyt? Maer dat en is geen

wonder, ghem erckt dat ghy meynt,

Pppp2 - dat
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dat Godt u oock ontbreeckt in deſe

geſtelteniſſe; maer inder waerheyt

Il Cn# niet , ende ten is

niet noodich dat ghy u daer over be

raedt, jaeſelverghy en hebt niet te

## , noch en ſult iet vinden ,

t weten te ſegghen, want ten zijn

# niet als enckele ſuſpicien,

te vermoedighen, ſonder eenich

fondament, ofte ſteunſel. Denghea,

nen, die anders niet en wilt betal
ven Godt, en wandelt inde duyſter

niſſen niet, hoe arm, ende verduy

ſtert dat hy ſy ſelven bevindt. Ende

ſoo wie de achtinghen, ende fijne

- eyghe ſmakelijckheden niet in-ene

volght,'tzy in Godt,'tzy indeſchep

ſelen, noch ſynen Wille hier in, oft

daer in en#, dien en lydt geee

ne hinderniſſe, ende en heeft niet

noodich van fich daer over in eeni

ghe maniere te beraeden. Ghy gaet

wel voorts, mijne Dochter, laet u

leyden, ende verheught u. Wie zyt

ghy doch, dat ghy ſorghe van u ſel

ven hebt ? ghy ſoudt u ſelven voor

waer wel handelen. Ghy en hebt

noyt in eenen beteren ſtaet geweeſt,

gelijck ghy nu zyt: want ghy en zyt

noyt ſoo verootmoedicht, ende on

derworpen gheweeſt, noch ghy en

hebt de wereltſche ſaken, en de u

ſelven oyt ſoo luttelgheacht: daer

'en-boven en hebt ghy uſelven oyt

ſooquaet, ende onderworpen, en de

Godtſoogoet te weſen ghekent, ge

lijck ghy nu doet: noch ghy en hebt

Godtoyt ſoo ſuyverlijck, ende ſon

der eenich opſicht van u eygen baet,

ende profyt# ghelijck nu ;

ten leſten, ghy en volg htuwen wil.

le, ende de ghebrecke ijckheyt van

uwe ſoeckelijckheyt nu niet meer

in, ghelijck# Pleeghde te doen.

Wat wiſt ghy dan ? wat maniere

van voort-te-gaen verbeeldicht ghyſ

u in dit leven? Wat meynt ghy dat

Godt te dienen anders is, als ſich

van't quaet te weder-houden, de

geboden te onderhouden, endenaer

vermoghen ſich te begeven, ende te

beſteden tot ſijnen dienſt ? Is't dat

dit alſoogheſchiet, waer toe dienen

alle die andere begrypinghen, ver

lichtingen, ende ſmakelijckheden,'

die men hier en daer beſorght, waer.

in gemeynelijck geene hinderniſſen

en ontbreecken, ende perijcken der

ziele, de welcke haer ſelven door

hare ghenegentheden, ende begry

pinghen bedrieght, ende wortaïſoo

door hare eygen Crachten in dolin

ghe gheleyt. Overſulckx is'et voor

eene groote gave Godts te achten,

als hy de Crachten verduyſtert, en

de de ziele ſoo arm, ende verlaten

laet, dat ſy door die in ghene dolin

ghe kan gheleyt worden. Soo dan,

is't dat men hier in niet en comt te

dolen, wat wort'er dan anders ver

ſocht, als te gaen door den effen

wegh dergheboden Godts, ende der

H. Kercke, ende alleenelijck te le

ven in het duyſter, ende waerach

tich Geloove, in eene ſekere Hope,

ende volmaeckte Liefde ? ende al

ſoo in ons Hemelſch Vaderlant te

verwachten onſe goederen, leven

de hier ghelijck vremdelingen, pel

grims, armen, ballinghen, weeſen,

ende verlaten, ghelijdk niet met al

len hebbende, ende aldaer alles ver

wachtende. Verheught u dan, ende

ſtelt alle u betrouwen op Godt :

want ghy hebt teeckenen van Godt,

ende dat komt,ende moet ghy doens

ſoo niet, ten ſal niet te verwonderen

zijn, is't dat hy vergramt wort,fien

de u ſoo bot, en# , ghemercks

hy u door den wegh Heydt , die u

- - - - - - - d'aldere
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d'alder-meeſt oorboorlijck is , ende

u in eenen ſoogheruſten ſtaet geſtelt

heeft. En wilt dan niet anders, als

deſen wegh, ende maniere te hou

den,ende pooght uwe ziele om dien

te door-wandelen, ſooſal'et met u

wel gaen. gaet tot de H. Commu

nie , ghelijck ghy pleeghde te doen,

ende van ghelijcken oock tot de H.

Biechte, als er iet voor valt, dat

opentlijck quaet is. Ten is niet noo

dich , dat ghy van deſe ſaken veel

handelt, maer als ghy iet beſonders

ſult ghevoelen, ſooſuldg my ſchry

ven, maer ſchryft nu met den al

der-eerſten,ende doet dat dickwils,

want dat kcndy doen doorMevrou

we Anna, als ghy'et door de Reli

gieuſen niet en kont doen. Ick heb

be een weynich# ghe

weeſt, maer, Godt lof, het gaet nu

wel met my;maer P.Joannes Evan

geliſt is fieck, bidt voor hem, ende

voor my, mijne Dochter in Chriſto.

Segobrida den 12. October 1589.

F. Joannes vanden Cruyſſe.

IX. BR IE F.

Gheſchreven aende Eerweerdige Moe

der Anna van geſus Ongeſchoende

Carmeliterſſe in't Convent van Sa

gobrida. Waer in hy haer vertrooſt

over de droefheyt die ſy ghevoelde,

door-dien dat onſen Salighen Vader

vry van alle overheydt gebleven was

in't Capittel Generael.

J E S U Szy inde ziele van U-E.

Ick bedancke u grootelijcx, dat

ghy my gheſchreven hebt,waer

door ick my veel meerder verbondé

vinde als ick te voren was. Dat het

in't Capittel alſoo niet uytegevallen

is, ghelijck U-E. ghewenſcht had

de, dat behoorden Ü-E.eerder eene

ghelegentheydt, ende occaſie van

trooſt te weſen , ende van Godt te

bedancken: want ghemerckt dat'et

alſoo door Godts ſchickinghe ghe

ſchiet is,ſoo is't onghetwyffelt voor

ons meerder oorboorlijck, alleen

lijck moeten wy maer onſen wille

Pooghen, dat ghelijckerwys het

Waerachtich is, alſoooock aén ons

ſchyne te weſen: want die dinghen,

de welcke ons mishaghen, al-hoe

wel dat-ſe goet zijn, ende ghevoe

ghelijck,ſchynen ons quaet,ende tea

ghenſpoedich te zijn, ende 'tblyckt

ghenoeghſaem dat dit noch aen an

dere, noch aen my quaet en is ; in

teghendeel het is my ſeer voorſpoe

dich : want ick kan nu vrylijck,en

de ſonder laſt der zielen ( als ick

maer en wille) met de hulpe Godts,

de ruſte der eenicheydt ghenieten

met mijn groot vernoeghen, ende

ſonder eenighe, oock de minſte be

kommerniſſe ter wereldt. Het ſal

oock goet voor d'andere weſen, is't

dat ick verre van hun ſal weſen :

want alſoo ſullen ſy bevrydt weſen

van de ghebreken , de welcke ſy,

om myne onervarentheyt in te re

geren, ſouden bedreven hebben,

Eene ſake vraghe ick van u , mijne

Dochter,dat ghy Godt wilt bidden,

op dat hy my op alle manieren de

gratie ghelieve te vervoorderen :

want ick vreeſe dat men my ſal

dwinghen te gaen naer Segobrida,

ende dat men my van alles niet ge

heel vry en ſal laten, al hoe-wel dat

ick deſen laſt, voor ſoo veel als't in

mijne machtſal weſen, ſal trachten

t'ontvlieden : ende is't by aldien

dat ick hem niet en ſal konnen ont

vluchten, hierom en ſal nochtans

de Moeder Anna van Jeſus , mijne

handen niet ontvluchten ghelijckſy

Pppp 2 meynt
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meynt, overſulckx en ſal ſy niet ſter

ven, verlaten zijnde , ghelijck ſy

haerlaet voorſtaen, door-dien dat

de occaſie ſal ontbreken van eene

groote heylicheyt te bekomé; noch

tans 't zy dat ick gaen, 't zy dat ick

blyve, waer dat ick ſal weſen, en

ſal haer niet vergeten, want ick

wenſche haer eeuwich goet uytter

herten. Hier en tuſſchen , ter-wy

lent dat'et noch wort uyt-gheſtelt

van ſulckx te ghenieten inden he

mel, ſoo moet ſy inde oefeninghe

der deughden volherden, te weten

inde vetſtervinghe, ende lydtſaem

heyt, ſoeckende door de lydtſaem

heyt eenichſints ghelijck te worden

aen onſen grooten Godt, die veroot

moedicht, ende Ghecruyſt is: ghe

merckt dat dit teghenwoordich le

ven gheheel vruchteloos is, ten zy

dat wy fijne voet ſtappen volghen.

De Goddelijcke Majeſteyt ghelieve

hare liefde in U-E. ghelijck in eene

heylighe ende hem aengename be

waren, ende vermeerderen, Amen,

Madrid den 6. July 1591.

F. Joannes vanden Cruyſſe,

X. BR IE F.

Gheſchreven taende Moeder Eleonora

Baptiſta, Priorinne der Carm. Diſc.

binnen Veas , waer in hy haer leert,

waer in dat 'et Apoſtolijck leven,ende

de Religieuſe verloocheninge beſtaet.

En wilt doch niet peyſen o my

ne Dochter Chriſto , dat ick

geen medelydeu en hebbe ghehadt

met uwen grooten aerbeyt, die

U-E. onderſtaen heeft met UeE.

Mede-ſuſters. Ten is niet alſooghy

meynt. Ende als ick over-peyſe,

dat ghelijckerwys U-E. van Godt

# is, op dat-ſe een Apoſto

ijck levenſoude leyden (het welck,

een leven van ootmoedicheyt, ende

van verſmaedinghe is) ende nu van

hem door ſulck een leven gheleyt

worg , vertrooſt my grootelijckx.

Want Godt wilt eenen Religeus al

ſoo Religeus hebben,dat hyaen alle

dinghen verſake, ende alle dinghen

aen hem : want Godt ſelver wilt

ſijnen ſchat, trooſt, ende ſijne ver

makelijcke glorie zijn. Hy heeft

J Es U s zy in de ziele van U.E.

voorwaer aen U-E. een groot wel

daet ghedaen : want nu kan U-E.

inde vergetentheyt van alle dingen,

haren Godt alleen ghenieten, in

danck nemende dat'etaen haer ge

ſchiede om de liefde Godts, al het

ghene de menſchen ſal believen, ge

merckt dat ghy nu niet meer aen u .

ſelven , maer aen: Godt zyt. Ick

bevele my grootelijckx aen mijne

Dochters, Magdalene, ende Anna,

ende aen alle d'andere. Granada

den 8. Februarij 1588. -

F. Joannes vanden Cruyſſe.
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Behelſende de Capittels vanden Eerſten Boeck des

Op-ganckx vanden Bergh Carmeli. . -

E Erſte Capittel. De twee verſchillen der Nachten worden voor ghºſtelt,door

de welcke de geeſtelijcke zielen gaen volghens de twee deelen vanden menſch

te weten, het opperſte, ende het nederſte deel, cnde t'eerſte. Gheſangh ivo

verclaert. fol. f.

2. Cap. Welck dat is deſen Donckeren Nacht, door den welcken de ziele ſeght

dat ſy ghegaen is, om tot de vereeninghe met Godt te komen , en de de reden

tvorden hier# fol. 3.

3. Cap. Waer in men begint te handelen van d'eerſte oorſake van deſen Nacht ,

te weten van de ontblootinghe des ſinnelijckx deel in alle ſaken. fol. 4.

4. Cap. Hoe noodtſakelijck dat'et is aende zicle , defen Donckeren Nacht der

ſinnen (den welcken is de verſtervinghe des ſinnelijckx deel ) aendachtelijck

over te-varen, om de reyſe tot de Goddelijcke vereeninghe gheluckelijck den

f6-716/91672. *- • fol. 6.

5. Cap. Vervolght dº ſºlve leeringhe, ende verclaert door ghetuygheniſſen, en de

figuren vande H. Schrifture , hoe noodtſakeltjck dat is dende yiele door deſen

Donckeren Nacht van verſtorventheyt der ſinnelijckhedë te ga n tot Godt. 1 r.

6. Cap: Waer in verclaert worden de twee principaelſte ſchadelijckheden, de

trelcke de begeerlijckheden aende ziele veroorſaken, de eene wordt ghenoemt

. Privative, ofte wegheghenomene, ende d'andere Poſitive , ofte waerachtige

ſchade, het weick door getuygheniſſen der H. Schrifture beteeckent wort. 15.

7. Cap. Hoe deghenegentheden der ziele pynighen, het welckoock door ghettiy

gheniſſen, ende ghelijckeniſſen betoont wort. 'ol. 19.

8. Cap, Hoe , ende op wat maniere deghenegentheden de ziele verduyſteren,het

ivelck doorghelijckeniſſen, ende ghetuygheniſſen der H. Schrifture beveſticht

tp0rt. fol. 2 r.

9. Cap. Hoedanichlijck de ghenegentheden de ziele beſmetten, het welck door

ghelijckeniſſen, ende ghetuygheniſſen der H. Schrifture betoont vort. fol. 25.

Io, Cap. Hoedanichlijck dat de quade ghenegentheden de ziele krachteloos ma

ken , en de haer in# der deughden verſlappen, het welck doorghe

lijckeniſſen der H. Schrifture betoont wort. fol. 29.

1 I. Cap. Waer in betoont ivort,hoe noodtſakelijck dat'et is , dat een ziele, die

tot de Goddelijcke vereeninghe ſoeckt te komen, haer ſelven, oock vande min

Jteghenegentheden, beroove. fol. 3 I.

12. Cap. In het welck d'andere vraghe ivort beantwoordt, ende ſport verklaere

s van wat ſoorte die ghenegentheden zijn, de welcke de voor-ghemelde ſchade

lijckheden aende ziele konnen veroorſaken. - # 6,

r - 13. Uap.
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13. Cap. Waer in wort voorgheſtelt de maniere, ende middel, die de ziele

moetghebruycken om deſen Nacht der ſinnen moghen in-te-gaen door het Ghea

loove. * fol. 39.

Den Enghen wegh der volmaecktheyt. - fol. # •

14. Cap, Waer in verelaert wort het tweede Dichtjen des Gheſangh. Ben ic
met ancxſt in liefd' ontſteken. . . fol.

r5. Cap. Waer in de reſterende Dichtjens des Gheſangh worden uyt-geleyt. 45.

Tweeden Boeck.

Y. Cap. Waer in uyt-gheleyt, ende verclaert wort het Gheſangh. fol.'47.

2. Cap. Waer in men begint te handelen van het tweede deel , ofte oorſake van

deſen Nacht, die het Gbeloove is, ende hier worden twee reden voor-gbeſtelt,
door de welcke betoont wort dat deſen Nacht veel donckerder is , als # eer

ſten, ende denderden. fol. 5o.

3. Cap. Hoe dat 'et Gheloove eenen Donckeren Nacht is aende ziele, het welck

door redenen, endeghetuygheniſſen der H. Schrifture betoont, ende beveſticht

tport. - - fol: 5 r.

4. Cap. Hier wort in't ghemeyn verhandelt , hoe de ziele, voor ſoo veel als in

haer is, oock inde duiſterniſſen moet blyven, op dat ſe door het Gheloove wel

gheleye maghworden tot d'alderehooghſte Beſchouwinge. fol. 54.

5. Cap. Waer in uyt-gheleyt wort, wat dat is de vereeninghe vande ziele met

Godt, het welck door eene gelijckeniſſe betoont wort. fol. 58.

6. Cap. Waer in betoont wort, hoe, dat de dry Goddelijcke deughden de dry

Crachten der giele tot de volmaecktheyt moeten verheffen, ende hoe dat die dry

deughden die dry Crachten ontledighen , ende inde duyſterntſe ſtellen. Tot die

propooit worden twee ghetuigeniſſen verclaert , d'eene van Iſaias, d'andere

vanden H. Lucas. - - fol. 63.

7. Cap. Waer in verclaert ivort, hoe nauwe dat den wegh is, die tot het leven

is in-leydende, ende hoe vry, en de ontledicht dat-ſe moeten zijn , die deſen

tvegh willen in-gaen. Hier wort oockgehandelt vande ontblootinge des Ver

ſtants. fol, 66.

. Cap. Waer in in't gemeyn verhandelt , ende betoont wort, hoe dat geen

ſchepſel, nochgeene kenniſſe, de welcke in 'smenſchen verſtant vallen kan,

den naeſten middel tot de Goddelijcke vereeninghe weſen kan. fol. 7z.

9. Cap. Waer in betoont wort, dat et Geloove is den aldeznaeſten, ende den al

derbequaemſten middel aen't verſtandt, op dat de ziele tot de vereeninghe der

Goddelijcke liefde magh geraken. Het welck metgetuygeniſſen, ende afbeel

dinghen der H. S# beveſticht wort. fol. 76.

1o. Cap. Waer in voor geſtelt wort d'onderſcheydentheyt van alle de beprypin

ghen, ende verſtandeniſſen, de belcke in't verſtant konnen vallen. fol. 78.

II. Cap. Vande beletſelen, ende ſchaden, die de begrypinghen des Verſtandts

aende ziele konnen veroorſaken, door ſaken, de welcke boven natuerlijcker

tvyſe aen d'uytwendighe ſinnen vertoont worden , ende hoe-ſe haer daer in

moet draghen. - - - - - - - - fol. 79.

12. Cap.
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1z, Cap. Waar inghehandelt wort vande natuerlijcke begrypinghen der vers

beeldelijcke Cracht. Hier wort oockvoorgbeſtelt wat ſy voor Jaken zijn, ende

wort betoont dat ſy geenen ghelijck-matighen middel konnen zijn, om tot de

Goddelijcke vereeninghe te gheraken, ende hoe ſchadeloos dat 'et is, als men

ſich op den bequamen tydt daer van niet en weet te trecken. fol. 86.

13. Cap. Dry Merck-teeckenen worden voorgheſtelt, de velcke eene geeſtelijcke

# in haer ſelven moet ondervinden, endegheuvaer worden, om te beginnen

aer verſtandt van verbeeldelijcke ſaken , ende bedenckinghe der,#
t'ontblooten. fol. 91.

14. Cap. Deghevoeghlijckheyt van die dry Merck-teeckenen wort betoont, ende

de reden der nood ſakelijckheyt van't ghene datter van de ſelve geſeyt is, wor

den voorgeſtelt, de welcke dienen tot meerderen voort-ganck inden geeſt. 96.

1 5. Cap. Waer in betoont wordt , hoe oorboorlijck dat 'et is aende zielen, die

voort-ganck doen inden geeft, ende beginnen te treden in deſe generaele

kenniſſe der beſchouwinghe, dat ſy ondertuſſchen nochgebruycken de meditas

tie, en de werckinghe der natuerlijcke Crachten. fol. 1 o2.

16. Cap. Waer in gehandelt wort vande verbeeldelijcke begrypinghen,de welcke

boven-natuerlijcker-wyſe inde fantaſie vertoont worden. Hier wort oock bea

toont, dat ſy de ziele niet konnen dienen voor eenen naeſten middel tot de God

delijcke vereeninge. fol. 1o

17. Cap. Waer in verclaert wort het eynde, ende de maniere, de welcke Go

gebruyckt inde geeſtelijckegoederen aende ziele door de ſinnen mede-te-deelen,

Hier wort oock geandtwoort op de twyffelinghe, die hier boven voor ghºſtelt
wordt. fol. I II.

18. Cap. Waer in gehandelt wordt vande Schadelijckheden, die ſommigegeeſte

lijcke Leydts mannen aende giele konnen veroorſaken, by gebreck# e die

niet wel en weten te beſtieren inde voorſeyde Viſioenen, ende hoe dat ſe Konnen

bedroghen worden, al hoe-wel dat ſy van Godt komen. fol. I 16.

19. Cap. Waer in betoont wort hoe dat men in die Viſioenen, ende Aen ſpraken
kan bedroghen worden, al-hoe-wel dat ſe van Godt komen. fol. 121.

2o. Cap. Waer in betoont wordt, dat al-hoe-wel de Goddelijcke woorden altyde

waerachtich zijn, nochtans niet altydt ſeker zijn. fol. 129.

21. Cap. Waer in verclaert wort, dat al hoe wel Godt ſomtydts andtwoort op

onſe vraghe, die maniere hem nochtans niet aenghenaem en is, jae wort daer

door dickwils vergramt. fol. 133.

22. Cap. Waer in verhandelt wort , waerom dat 'et nu inden Nieuwen. Weth

ſoo wel niet gheoorloft en is van Godt iet te vraghen dooreenen bovennatuerlijc

ken wegh, gelijck'et te voren geoorloft was inden ouden Wet. fol. 139.

23. Cap. Waer in men begint te handelen vande Begrypinghen des rº, D

ende wort verclaert wat ſy voor ſaken zijn. - ol. 1 5o.

24,# Waer in vande twee manieren der Geeſtelijcke Viſioenen gehandelt

wordt, die door den boven-natuerlijcken weghgeſchieden. fol. 152

25. Cap. Waer in gehandelt wordt vande Veropenbaringhen,ende wort verclaert

wat dat die zijn. - fol. 1'56.

26. Cap. Waeringshandelt wordt vande Verſtandeniſſen der naeckſe Waerh#
-- . Qq q q in a
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in't verſtande, ende hoe de ziele haer daer in moet draghen: fol. 157:

27. Cap. Waer ingehandelt wort vande Revelatien , ende wordt verclaert hoe

menJich daer in moet draghen. - fol, 166.

28. Cap. Waer in gehandelt wort van d'inwendige Aen.ſpraken, de welckebo

een natuerlijcker wyſe indengeeſt konnen gebeuren. fol. 169.

49. Cap. Waar in gehandelt wort van#ſoorteder Woorden, die den geeſt

in gekeert zijnde, kan formeren, ende wat Profyt, ende ſchade ſy kennen,

verºorſaken. - - - fol. 17o.

o. Cap. Water ingehandelt wordt van d'inwendige Woorden, de welcke aenden

geeſt Formelijckgeſchieden door den boven natuerlijcken wegh, ende hoe men

daer in kan bedroghen worden. - fol. 176.

31: Cap. Waar ingehandelt wort vande Subſtantiele Woorden, de welcke in

wendiebaenden geeft geſchieden, ende wat verſchil datter is tuſſchen deſe,ende

de formele Woorden, ende hoe de ziele haer hier moet draghen. fol. 179.

32. Cap. Vande Begrypinghen die e Verſtand van d'inwendige Gevoelinghen

ontfanght , de welcke boven natuerlijck inde ziele geſchieden, ende bije de
ziele haar hier in moet draghen. fol. 181

Derden Boeck.

J. Cap. Vande# begrypinghen der memorie, hoe dat men die moes

# , op dat de ziele met Godt vereenscht magh worden. fol. 186.

2. Cap. Worden dry ſoorten van ſchadelijckheden voor-geſtelt, die de ziele ont

fanght om# inde duyſterniſſen niet en blyft, nopinde de kenniſſen der Mea

morie. De eerſte Schade wort voor geſtelt. fol. 189.

3. Cap. De tweede Schade wort voor geſtelt, die de ziele kan over-komen van

weghen den duyvel, fol. 195.

4. Cap. De derde Schade wort voor-# fol 1 97.

5. Cap. Vande profyten, die de ziele ontfanght door de vergetentheden van alle
natuerlijcke# der Memorie. , fol. 1 98.

6. Cap. Vande tweede ſoorte der Begrypinghen der Memorie , te weten, vande

verbeeldelijcke, ende bouem-natuerlijcke kenniſſen. fol. 2oo.

7. Cap. Vande Schadelijckheden, die de kenniſſe der boven-natuerlijcke ſaken

konnen doen aende ziele. d'Eerſte wort voor-ghe ſtelt. fol. 2o 1.

8. Cap. De tweede Schade wort voor geſtelt. fol. 2o2.

9. Cap. De derde Schade wort voorgbeſtelt. fol. 2o4.

1 o. Cap. De Vierde Sehade wort voor-ghoſtelt. fol. 2 o6.

11. Cap. De vyfde Schade wort voor-gheſtelt. fol. 2 o6.

12. Cap. Vande Profyten, die de giele becomt, verworpende alle Begrypinghen
der in beeldende Cracht. w, fol. 2 o 8.

13. Cap. Vande geeſtelijcke Kenniſſen, voor ſoo veel als ſy inde Memorie connen vallen, w fol. 213.

14. Cap. Hier wortee - , hemeyne maniere voor ghe ſtelt, hoe de ziele haer

moet draghen, ra .. :: #e cracht der Memorie. fol. 1 15.

15. Cap. Waer in . . . :at te handelen vanden Donckeren Nacht desWille. - w- - fol. 217,

l I 6. Cap
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14. Cap. Waer in men begint te handelen van d'eerſte affeltie des Wille, te

weten van de# , ende wat ſy is. - fol. 2 19.

17. Cap. Vande Blyſchap die men uyt de tydelijcke goederen ontfanght, ende hoe

men die tot Godt kan beſtieren. - fol, 22o.

18, Cap. Vande ſchadelijckheden, die de zielen konnen over-comen, om dat-ſe

hare Bl# in tydelijcke# ſtellen. fol. 224.

19, Cap. Vande profyten die de ziele becomt, om dat ſe hare vreught van tyde

lijcke ſaken af-treckt. - fol. 229.

zo. Cap. Wort betoont watgrooteydelheyt het is vande Vreught des Wille in na

, tuerlijcke goederen te ſtellen , ende hoe men ſich door die tot Godt moet beſtie

reyſ, fol. 222.

21. Cap. Vande ſchaden die de ziele becomt, ſtellende de Blyſchap ##
Wille in natuerlijcke goederen. fol. 234

22, Cap. Vande profyten, die de ziele treckt, van hare Blyſchap in natuer

lijckegoederen niet te ſtellen. * * kaas fol. 238.

23. Cap Vande derde ſoorte van goederen, te weten van de Sinnelijcks, waer in

de ziele d'affectie van Blyſchap kan ſtellen : hoe veelderley dat ſy zijn, en de

hoe men den Wille in die tot Godt moet beſtieren. fol. 24o.

24, Cap. Vandeſehadelijckheden die de ziele comt te lyden, door-dien dat ſe de

Blyſchap des Wille in Sinnelijcke goederen wilt ſtellen. fol. 243.

25. Cap. Vande profyten, die de ziele ontfanght, verloochenende de Blyſchap

der innelijcke ſaken. v, rºnkt.' - - a lºt fol. 245.

26. Cap. Men begint te handelen vande vierde ſoorte van goederen, te weten,

van Zedelijcke, wat Jy zijn , ende hoe de Blyſchap der Walle ſich daer in

moet d, ghen. - - fol. 248.

27. Cap. Vande ſeven ſchadelijckheden waer in men kan vallen, ſtellende de

blyſchap des Wille in zedelijcke goederen. ,, fol. 251,

28. Cap. Vande# , die de ziele ontfanght, haer af-treckende van de

vreught der zedelijcke goederen, fol. 25%-

29. Cap. Vande vyfde# van Goederen, water in den tville ſich kan vermoe

ghen, de welcke zijn de boven-natuerlijcke, ende hoe-dansch ſy zijn. 257.

3o. Cap. Vande ſchadelijckheden, die de ziele konnen over-komen, door dien

ſy de blyſchap van haren wille comt te ſtellen in## van goederen. 259

31. Cap. Vande twee vruchten die men verkryght, door dien dat men de bly

ſchap verloochent, die men door de boven-natuerlijckegratien comt t'ontfane

'gnen. - fol. 263.

32. Cap. Vandeſeſde ſoorte van goederen » inde welcke den willeſich kan ver

blyden, ende hoe danich ſy zijn, - fol. 265,

33, Cap. Vandegeeſtelijcke Goederen, de walcke in't verſtandt , ende memorie

konnen vallen, ende hoeden wille ſich daer in moet draghen. fol. 268.

34. Cap. Vande ſmakelijcke geeſtelijcke goederen, de welcke inden trille kon

nen vallen. * fol. 269.

35. Cap. Waer in ghehandelt wort vande Beelden. , fol. 27o.

36. Cap. Hoe men de vreught des wille door de voor worpſelen der Beelden toe

- Gods moet beſtier ie . s , via fol. #73

• 2 . . . . - Q-q q'q 2 37. Caps -
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37. cap. Vande beweghelijcke goederen, namentlijckvande Bidt-plaetſen
fol. 274,

8. Cap. Hoemen de Tempelt ende Bidt-plaetſen moet ghebruycken, om# -

Geeſt door die tot Godt te beſtieren. fol. 277.

39. Cap. Vervolgh vande ſelve materie. fol- 279.

46. Cap. Van tenighe ſchadelijckheden, inde welcke ſy komen te vallen, die

hun ſelven begbeven tot den ſinnelijcken ſmaeck der Devote ſaken, ende'
>- laetſen. - ol. 28o.

41. Cap. Van dry ſoorten van Devote plaetſen , ende hoe den wille ſigh moet
draghen thaerder opſicht. - fol. 281.

42. Öap. Van andere beweginghen der Devotie om te bidden, nopende de Cere
monien. n fol. 283.

43. Cap. Haemen de blyſchap des wille door die Devotien tot Godt moet be
ieren. fol. 285.

44. Cap. Vande tweede ſoorte vangoederen, waerin den wille ſich ydelijck
kan verheughen. w fol. 288.

Donckeren Nacht der Ziele.

1. Cap. Waer in voorgheſtelt wort het Eerſte versken, ende men begint te

handelen vande onvolmaecktheden der beghinnende zielen. fol. 297.

* 2. Cap. Van ſommighegeeſtelijcke onvolmaecktheden in de materie van boo-.

verdye,en waer in ettelijcke Geeſtelijcke Perſoonen comen te vallen.fol. 298.

2. Cap. Vande onvolmaecktheden nopende de Gheeſtelijeke gierigheyt, waer in

de beginnende Perſoonen komen te vallen. fol. 3o2.

4. Cap. Vande onvolmaecktheden der geeſtelijcke onkuysheydt , waer in ſy

Geeſtelijcker-wyſegheſproken 7 comen te vallen. - fol. 3o4.

5. Cap. Vande onvolmaecktheden der Gramſchap, daer ſy in comen te vallen
. T » - fol. 3 o7.

6. Cap. Vande onvolmaecktheden der Gheeſtelijcke gulſigheyt. fol. #.

7.#P. Vande onvolmaecktheden der Gheeſtelijcke mydigheyt, emde tracg-.

eyt. ' - fol. 2 12

8. Cap. Waer in men begint den Donckeren Nacht te verclaren, fol. #
9. Cap. Dry merck-teeckenen, om te weten , oft een Gheeſtelijck Perſoon

wandelt door den wegh van deſen Nacht. - fol. 3 17.

Io. Cap. Hoe de Ziele haer moet draghen in deſen donckeren Nacht. fol. 32 t

11. Cap. Waer in de Dry verskens van het Gheſangh worden uyt-geleyt, 324.

12. Cap. Vande profyten die deſen Nacht der Sinnen inde Ziele veroorſaeckt.

fol. 327,

23. Cap. Van noch andere profyten van deſen Nacht. fol. 332.

14. Cap. wort verclaert het leite versken des Gheſangh. fol. 336.

Tweeden Boeck vanden Donckeren Nacht.

1. Cap. Wortgbehandelt vanden Nacht des Gheeſts, ende op wat tydt hy be

gint. fol. 339.

2. Cap. Wortgbehandelt vande onvolmacktheden der voortgaende#
- ol- 341.



Bladt-wyſer.

g, Cap. Eenighe bemerekingen om te verſtaen het ghene hier naer volght.343)

4. Cap.## Gheſangh wort## D# uyt#
5. Cap. Wort betoont hoe de duyſtere Beſchouwinghe niet alleenlijck eenen

Nacht en is voor de Ziele, maer oock eene pyne, en torment. ol. 336.

6. Cap. Wort ghehandelt van noch andere ſoorten van pynen, die de ziele in

deſen Nacht lydt. fol. 3 39

7. Cap. De ſelve Materie wort vervolght. fol. 352.

3. Cap. De ſelve Materie wort noch vervolght. fol. 357.

9. Cap. Wort betoont al hoe wel deſen Nacht den Gheeſt verduyſtert. dat 'ee
nochtans dient om hem te verlichten. fol. 3 69

1o. Cap. Waer in deſe Suyveringe grondelijckverclaert wort. fol. 365.

J 1. Cag.. Wort ghcleert hoe dat de drachtighe paſſie der Goddelijcke Liefde,

de vrucht is van die alder ſtrenghſte ancxſten. fol. 369

12. Cap. Wort betoont hoe dat deſen ſchroomelijcken Nacht een vagevier is

foH, 372.

1 3. Cap. Van noch andere ſoete uyt-werckinghen, die deſen Nacht:
ſaeckt. fol. 374.

14. Cap. De dry leſte Verskens worden verclaert. fol. 379

1 5. Cap. Het Tweede Gheſangh wort verclaert. fol. 381.

1 6. Cap. Hoe de Ziele sn't duyſtergaende geruſtelijck wandelt.' fol. 381.

17. Cap. Wort verclaert, hoe de duyſtere beſchouwinghe verborgen is. 3 S8.

18. Cap. Wort betoont, hoe de verhole wijſheyt eene leere is. fol. 392.

19. Cap. De 1o. Trappen vande verhole leere der Goddelijcke leere worden uyt

gheleyt. fol. 394.

2o. Cap. De andere 5. Trappen worden voor-ghe ſtelt. fol. 3 98

21. Cap. Dit woordeken In vremde kleederen gedoken, wort*#
ol. 4or.

22. Cap. Die Versken ô groot gheluck wort verklaert. fol. ##

23. Cap. De wonderlijcke verholentheden der ziele in deſin Nacht ghettele,
worden verclaert. fol. 4o5.

24. Cap. De uyt-legginghe van 't tweede Gheſangh wort ge-eyndight, fol.41 1.

25. Cap. Waer in het Derde Geſangh wort in't cort uyt gheleyt.. , fol. 413,

De levende Vlamme der Liefde, ende de vercla

ringhe der Jelve. - fol. 415

De# Minneſanghen, ende de vercla

ringhe der ſelve. *fol. 495

c# Waerſchouwinghen, fol. 66 i.

Gheeſtelijcke Sententien. fol. 669.

Gheeſtelijcke Brieven. fol- 673,
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. Vande Waaterie in deſe Boecken begrepen.

ſ? waer van 'tEerſte ghetalaen-wyſt de Pagie, ende het Tweede de Colomne.

A

- Aen-klevinghe.

EZiele die door de affectie kleeft aen

eenich ſchepſel, wordt ghelijck aen

het ghene ſy bemint. Jae veel verworpen

der. pag. 7. col. I.

Goddelijcke Aen-rakinghen.

De ziele en bekomt deſe gratie niet, tenzy

dat-ſe eerſt voor al gheſuyvert is door

vele quellinghen. 375. 1.

De Aen-rakinghen der liefde zijn wonden

die de ziele ſoetelijck quetſen ende ont

ſteken.

Al-hoe-wel dat ſe gheweldich zijn , ſy

zijn oock ſeer ſoet. h4o. I.

Het zijn voor-boden van't eeuwich leven.

- 44 I. 2 -

Weynighe zielen gheraken tot deſen ſtaet,

ende waerom. 444. I •

- Aen-ſpraken.

Hoe lichtelijck de geeſtelijcke perſoonen

ghelooven, ſeggende dat Godthaer aen

geſproken heeft: ende wat bedrogh daer

in gheleghen is. - I7 I, 2 •

De maer-een-volghende Aen-ſpraken,ende

wat bedrogh daer onder ſchuylt.

Deſe Aen ſpraken te achten, belet de ver

eeninghe. 169. 2.

Wat voort ganck de ziele doet in deſe Aen

ſpraken. >

Die ſcherp-ſinnich zijn van verſtandt ſpreké

uyt hun eyghen ſelven , meynende dat

dt hun geſproken heeft. De remedie

daer toe. 17o. 1.

Sy worden vanden duyvel ſeer lichtelijck

bedroghen, die daer toe gheneghen zijn.

4IO. 1. 2.

AT 174- I.

I74.

ibid.

Merck-teeckenen om te weten wanneer#

van eenen goeden geeſt voorts-kom. ibid.

Die alle bedriegheryen wilt vlieden, dien

moet-ſe altemael verſtooten, ende 'tGe

loove alleen om-helſen. I75. 2.

Armoede der Geeſtr.

Waer in dat de waerachtighe Armoede des

Geeſts beſtaet. 66. I.

d'Aldermeeſt in deſe leeringhe,Die my wils

volghen,dat hy ſy ſelven verloochene. 67. 1.

Nauwe is den wegh die tot 'tleven in-leyt: deſe

woorden beſluyten oock de waerachtige

Armoede des Geeſts in haer. 66. 2.

De Armoede des Geeſts is de doodt der on

gheregelde nature. 67.2-

Sy is den Kelck die van Chriſtus aende Diſ

cipelen is op-ghedraghen, 68- I.

Beelden,

De Beelden, die de H. Kercke viert, ver

wecken de devote zielen tot liefde, ende

naer-volginghe vande ghene die ſy ver

tooghen. - 2 I 6. 2

In deſe en kan geen bedrogh weſen , maer

wel inde verbeeldelijcke. ibid.

De devotie, die ſy voorts-brenghen, moet

beſtiert worden tot den Heylighen, ſon

der aen klevinghe tot die. 267. 2.

Men moet niet blyven ſtaen in het ciraet

des Beeldts, maer men moet ſich keeren

tot den ghenen , die daer door beteec

kent wort. 272 • I,

't Is beter Pelgrimagie te doen aen miraku

leuſe Beelden alser geen gheloop van

volck en is. 272. 2.

De Beelden ydelijck te kleedé, in een groot

mis-bruyck .
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imis-bruyck, 267. 2.

Bergh Carmeli, oft der volmaecktheyt.

Den Op-ganck des Berghs Carmeli , is het

ſelven als den Op-ganck tot de opperſte

volmaecktheyt. Inde voor-reden.

Deſe boecken worden ghemaeckt voor de

Paters, ende Moeders des Berghs Car

meli , die daer toe moeten trachten.

Inde voorzreden.

Wat ſy doen moeten , die den Bergh der

volmaecktheyt willen op klimmé, 13.2.

Wat dat is den Op-ganck tot Godt. Ibid.

Beginnende zielen.

Sy moeten de Meditatie gebruycken. 88.2.

1 o 2. I.

Godt treckt haer af van 'tghene dat onvol

maeckt is, tot het ghene dat volmaeckt

is volghens hare maniere- 3 15. J.

Godt handelt met haer ghelijck eene moe

der met haer kindt. 297. I. 2.

are onvolmaecktheden nopende de ſe

ven Hooft ſonden. 298.

Ende vervolghens tot het 8. Cap, toe.

Deſe onvolmaecktheden zijn meerder ge

wortelt in eenighe zielen meer als wel

in andere. 299. 2.

Hoe dat ſy haer moeten draghen in 't Ghe

bedt , nopende de quellinghen des
vleeſch. 3C 5.

Denduyvel vermeerdert haren yver op dat

hy ſe tot hooverdve ſoude brengé.298.2

Hy verweckt-ſe tot in diſcrete penitentien,

en ſonder de gehoorſaemheyt. 3o 9, 1.

Wat oefteninghe ſy 1n het Ghebedt moeten

ghebruycken. - 462,2.

Als ſy gaen 1nden lydenden nacht der ſina

- nen, ſoo moeten ſy den ſtaet der begin

nende verlaten. 314. I.

Sy en ghevoelen de ontſteken liefde niet in

de Beſchouwinghe. 324. I.

Onder-richtinghen ſeer profytich voor

haer. ande voor reden

Beminnen.

Daer zijnder luttel te vinden, die Chriſtum

waerachtelijck beminnen. 71. I

Godt bemint de ziele, haer mede-deelen:

de gheheel fijne ſubſtantie, voor ſoo veel

als het den ſtaet van dit leven toe-laet,

- , 452, I.

Beſchouwinghe oft Contemplatie.

De Beſchouwinghe wordt ghenoemt eene

, Myſticke Theologie,en waerom, 75, 1.

Waerom dat de Beſchouwinghe wort ghe

noemt te weſen eene minnelijcke, ende

generale kenniſſe, IOO - 1.

De ghene, die beginnen te gaen in den

wegh der Contemplatie, en moghen de

oefeninghe der meditatie niet gheheel

daer laten, ende waerom ? Jo2. I

Sy is aende ziele, inden donckeren Nacht

des geeiis geſtelt zijnde een torment,336

Ende inde naervolghende Capittelen.

Inde beſchouwinghe vanden Nacht des

Geeſt en vindt de ziele geenen trooſt,

noch in haren beſtierder, noch in boec

ken. 354. B

Inde Goddelijcke Beſchouwinghe moet de

ziele af ghetrocken zijn van alle nature

lijcke » ende geeſtelijcke kenniſſen.54.1,

Merck-teeckeuen om de Meditatie te laten

ende te treden inde Beſchouwirghe. 9I.

De wederſpannicheyt die de zieleghevoelt

als ſy vande Beſchouwinghe af ghetroca

ken wort, is een teecken dat-ſe van Godt

wort af ghetrocken, die haren center is.

9O. I.

Waerom den Goddelijcken in-vloedt niet

gevoelt en wort in de Beſchouwinge. 92.

Hoe dat ſy ſuyverder, ende verhevender is,

al is't dat-ſelangh duert » ſoo ſchynt ſy

nochtans weynich te duren. 98.2.

In't beginſel der Beſchouwinghe moet men

, de Meditatie ghebruycken » en op wat
InaD1GI6', - JO2. I •2 •

Die inde in-gheſtorte Beſchouwingetracht

mede-te-wercken,dien ſalden geeft uyt

bluſſchen, 2IO - H.,

Den wille moet inde Beſchouwinghe ont

bloot zijn van alle vreught der geſchape

ſaken, van ghelijcken oock het verſtandt
WADA
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van "ſijne ghedaenten , ende

niſſen. 2 66, 2.

Door-dien dat ſy ſulckx niet en doen , ſoo

- en gaen ſy niet in de vreught des#
2ö I • 2 •

Watſaken de waerachtighe Beſchouwende
zielen moeten wenſchen. 3O4. I.

De onvolmaecktheden der beginnende no

1 pende de geeſtelijcke onkuysheyt. 395. 1.

Hoe dat hy ſich moet draghen ten opſichte

van die , ten tyde van het Gebedt. 3o5.2

" De Beſchouwinge is eene verborghe#

389. 2.

Door die klimt men op naer den Hemel.

93. I.

Door die daelt de ziele neder tot de##
ſe van haer ſelven. 316. 1

De eenvoudighe zielen en weten de in-ge

ſtorte Beſchouwinghe, die ſy ontfan

ghen , niet uyt-te-legghen aen hare Be

ſtierders. 389. I.

Inde Beſchouwinghe gaet men tot de vera

eeninghe eerder door niet te verſtaen,als

door te verſtaen. 39O. I.

Hoe dat men ſich moet wapenen teghen dé

duyvel, als hy ons comt te verſtooren in

onſe Beſchouwinghe. 4 IO. I.

Hoe de Beſchouwende ziele meerder in 't

Gheloove wandelt, hoe ſy Godt meerder

nadert. 47o. 2

In eene gheruſte, ende eenvoudighe Be

ſchouwinghe, en is de ziele niet ledich.

- 473. 2.

Inde Beſchouwinghe worden de geeſtelijca

ke ooghen gheluyvert van hare onwe

tentheden. 48o. 1.

Inde in gheſtorte Beſchouwinghe belet de

de ziele haer ſelven door hare wercke

lijckheyt. 32O. I.

In haer en wordt geene redinge gevonden,

maer eenen eenvoudighen act , ofte

werck. - ibid.

Dit wort door eene gelijckeniſſe verclaert.

23.2,

sy is een verborge wetenſchapGod:# I.

ghelijcke-Sy is in dit leven een ſtrale der duyſterheyt.'

En waerom is't dat de ziele haer noemt

een gheblaes van minnelijcke winden te

weſen, ende waerom dat ? 368. I.

C.

Center der ziele.

Godt is den Center der ziele, 425. Y.

Daer zijn ſoo veel Centers inde ziele als'er

trappen der liefde zijn. 426. 2.

De ziele en magh de Beſchouwinghe niet

laten, want als-dan wort ſy van haeren

Center afgheſcheyden , den welcken

Godt is, 9O. I.

Chriſtus,

Hoe dat wy Chriſtus in dit leven moeten

naer-volghen. - 40. I.

Den waerachtighen Geeſt beſtaet in fijne

naervolginghe, ende niet inde ſoetiche

den. 69. Is

Deſe naervolginge moet haer uyt ſtrecken

tot de doodt des Cruyce toe met Chri

ſtus. - 7O. I,

Hy wort luttel ghekent vande ghene, die

hun ſyne vrienden achten te weſen. 7o. 2

Men moet altydt van ſijn lyden, ende levé

mediteren. 183. 2.

Men magh ſyne menſcheyt noyt vergeten,

oock inde hooghe beſchouwinge. ibid. 2

Cruys.

Welcke dat de vyanden zijn geeſtelijcker

wyſe van't Cruys Chriſti. 68. I.

Aen wie dat et Cruys der verſtervinghe

ſoet is. 69. 2.

De geeſtelijcke welluſten beſtaen in het

Cruys. 3 I4 1.

Het Cruys Chriſti is den oorſpronck van

ons leven. 69. 2.

In het Cruys heeft den Sone Godts ſich

met onſe zielen ghetrouwt. ibid.

Het Cruys Chriſti geeft oock ruſte in dit le

ven aende ghene, die het naer-volghen.

4 15. I.

De waerachtighe welluſtichedé des##
zijn geſtelt inden wegh des Cruyce. 314.

Deught.
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- Deught. . .

Waer in dat de oprechte Deught beſtaet.

- 2O2 , 2,

Door de GoddelijckeDeughden worden de

Crachten der ziele gheſuyvert tot de ver

eeninghe met Godt. # I,

De volmaeckte Deught beſtaet inde gehee

le ſuyveringe der ziele van alle ghene

gentheden. 13- I.

De Deughden inde jonckheyt bekomen,

zijn Godt aenghenamer, ende waerom.

598. 1.2.

Die ten tyde vande dorricheydt gheoefent

worden, zijn van ſeer groote ve:
1Cl,

De Deught brenght vrede , ſachtmoedic

heyt , ende ſterckte inde ziele. 573 2,

Elcke Deught is in hare volmaecktheydt

ghelijck een hol der leeuwen , waer in

den Bruydegom verblyft. ibid. 1.

Devotie.

Waer in dat de oprechte Devotie beſtaet.

3o 3. I. item 31 1. 2.

Op wat maniere dat de Devotie moet ghe

ſchickt worden tot geeſtelijcke ſaké.3o3

Welcke Devotie der ziele Godt ontfanght

inden geeſtelijcken wegh. 399. I.

Men magh die met ghewelt niet bekomen,

o9, 2.

Tot meerdere devotie der ziele' geeft

Godt aen haer Viſioenen. 1 31.2-

Donckeren Nacht.

Wat dat is den donckeren Nacht der ſinnen

2. 2.

De ziele moet door dry Nachten gaen tot

de Goddelijcke vereeninghe. 3. 2.

Op tweederley manieren gaet de ziele in

den Nacht der ſinnen. 39- I

Denalderecrachtichſten middel wort voor

gheſtelt om te moghen gaen indenNacht
der ſinnen. 4o. I.

Wanneer de ziele begint te gaen in den
donckeren Nacht. T 279. I.

De maniere die Godt houdt om de ziele te

ſtellen indenNacht der ſianen. 316. 2.

De zieletreckt groote vruchten, die inden

donckeren Nacht gheſtelt is. 32 6-2.

Door den Donckeren Nacht becomt de

ziele de oprechte vryheyt desgeeſts.335.

Wat dat is dendonckeren Nacht des geeſts

336. I.

Waerom dat den donckeren Nacht # pya

nelijcke uyt-werckinghen inde ziele ver
oorſaeckt. 365. I.

Wat de duyſterheyt van deſen Nacht inde
ziele veroorſaeckt. 38I. I.

Eene treoſtighe leeringhe voor de ziele,die
inde ancxten vanden Nacht des Geeſts

gheſtelt is, 3 84. I.

Doode.

Sy is ſoetaende ziele, die denſtaet der ver

eeninghe bekomen heeft. 43o. 2.

Eene minnelijcke ziele en vreeſt de doodt

niet, maer wel den ſondaer. 44. I.

De minnende ziele wenſcht de doodt om

gheneſen te worden, ende het leven we

derom te bekomen. 536. I.

Godts aenſchouwen veroorſaeckt de doodt

met eene groote gheneſinghe , ende die
wenſcht de ziele. 543.2s

Dorricheyt.

Sy is ſeer ſwaer, als den geeſtelijcken Be

ſtierder geen ondervindentheyt en heeft.

Inde voor-reden.

Wat trooſt men magh ſoecken inde dorric

heden. ibid.

Hoe dat men ſal konnen weten oft de dor

richedé desGeeſts voorts komen uyt den

Sinnelijcken Nacht, oft niet. Dit is eene

ſchoone leeringhe. 17.

De principaelſte oorſake vande dond:
der ziele, die inden ſtaet der ſuyveringe

gheſtelt is. 32 1-2.

Wat de ziele doen moet , die in deſen ſtaet

gheſtelt is. 322. 2.

Godt laet die aen ſommighe zielen over

komen, op dat hy hare geeſtelijcke gul--

365. 1 - 2.ſicheyt ſoude gheneſen,

- DayRrrr
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- Duyſterheyt.

Wat dat de Duyſterheyt is, door de welcke

de ziele moet gaen tot de Goddelijcke

vereeninghe. - 48. 2.

De duyſterheyt vanden geeſtelijcken Nacht

is grooter, als die van den ſinnelijcken

Nacht. 49• I •

Duyvel.

Den duyvel tracht met waerſchynelijcke

Viſioenen de zielen te bedrieghen. 1 o5.1

Hy werckt ſijne archliſticheden aldermeeſt

uyt door d'Imaginatie endeFantaſie. 1 o6

Denduyvel tracht Godt naer-te-volghen in

materie van Viſioenen, om de zielen be

ter te bedrieghen. I 37. I.

Den# kan de zielen grootelijckx be

drieghen inde boven-natuerlijcke Ken
niſſen. I 64. 2 •

Hoe hy de zielen comt te bedrieghen in de

' , veropenbaringhen, * * 167. 1.

Men kan de duyvelſche Aenſpraken qualick

onderkennen. 175. I.

Men moet-ſe verworpen. 1bid.

Wat middelen den duyvel ghebruyckt om

de ziele tot nooverdye te brengë. 299.2.

Waerom den duyvel de zielen in 't Ghebedt

beſtrydt. 497. 1.

Waerom dat Godt toe-laet dat den duyvel

de gratien kent, ende comt te beletten,

die hy de zielen Jort. 4o 8. 2

Die gheneghen zijn tot boven-natuerlijcke

ſaken, doen den duyvel de poorte open

van bedrogh. - 26o. 2.

Aende zielen, die vanden duyvel bedro

ghen zijn, ſchvnt waerachtich te zijn het

ghene dat val,ch is. 2.o 5. I.

Hy vermeerdert in de beginnende eenen

drift, op dat hy-ſe tot de nooverdye ſou

de moghen brenghen, 299. 1 -

Hy verweckt-ſe oin indiſcrete penitentien
te doen ſonder oorlof vanden Overſten.

- 3O9. 2.

Hyghebruyckt wondere liſten om de zie

ien vande vreedtſamighe Beſchouwinge

-af-te-trecken. 478. I.

Op wat maniere dat hy het goet achter

haelt , het ghene Godt inde ziele uyt

werckt, om dat te beletten. 4O7. I •

o: wat maniere dat de zielen vande arch

liſticheden des duyvels moeten verloſt

worden. 477. 2•

Godt laet toe dat den duyvel de zielen be

ſtrydt, ende waerom. 4o8. 2.

Den ſtrydt die er is tuſſchen hem, ende den

Enghel des lichts,die de ziele beſchermt.

- - - 4o 9. I•

Den ſtrydt der beſchouwende zielen met

hem, is eene nieuwe bereydinghe om

nieuwe gratien te ontfanghen. 409. 2

Hy en derft niet verſchynen voor eene vol

maeckte ziele, die Godt in haer heeft.

- -- - - 569. I -

Hoe dat hy de ziele beſtrydt, om de veree

ninghe met Godt te beletten. ibid,

E.

Enghen wegh.
Wat de ziele doen moet om door den En

ghen wegh te gaen. 66. 2.

Daer wordender luttel gevonden die deſen

Enghen wegh weten,oft willen in-gaen.
67. I.

Sy moeten van alle ſaken onthecht, ende

ontbloot zijn, die deſen wegh in-gaen.

67. 2.

*

- Eenicheyt. v

Sy helpt tot devotie. / 278. 1.

Alle geſchape dinghen brenghen de Eenica

heytaende ziele, die Godt verve:
1D1d,

Als-dan is de ziele minder eenich,als ſy van

alle ſchepſelen afgeſcheyden is. . ibid.

Indenſtaet der vereeninge is de ziele in

d'eenicheyt met haren Godt. ibid.

Eyghen Wille. ,.

In wat ellenden dat-ſe vallen die haren ey

ghen wille toe-ghedaen zijn. 3 o9.2.

Wat den wille doen moet , om tot Godt

te moghen gaen. 47 I, I.

» Gbebedt,
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G

Ghebede.

Wat dat is dat cort Ghebedt, het welck de

hemelen door-dringht. 99, 2.

Met wat eerbiedinghe dat men met Godt

moet handelen in't ghebedt. 319. 1.

Het Ghebedt is denalder-ſekerſten middel

tot vergeldinghe vanden arbeydt, ende

niet de veropenbaringhen. 1 35. J•

De bequame plaet-ſe om te bidden is de

eenicheyt. 281. 2.

Bidden inde in-ghekeertheyt des' geeſts, is

te bidden inden levenden tempel des

Heeren, alwaer oock zijn rijck is, 279.r

Debereydinghe om wel te bidden. ibid.

Dryderhande plaetſen verwecken ons om

wel tebidden, ende hoe wy ons daer in

moeten draghen. 28o. 2.

Dry vyanden beletten ons Ghebedt, ende

hoe wy ons daer van moeten beſchermé.

62. 1.

Wat oefeninghen de beginnende##

moeten ghebruycken. ... ... ibid. 2.

Hy ſal ſy ſelven beletten, die wilt medite

ren, als hem Godt wilt ſtellen inde be

ſchouwinghe. 3 I5. I ,

Hoe dat ons Ghebedt tot Godt moet be

ſtiert worden. 285. 1.

Sonder Ghebedt en wort den duyvel niet

overwonnen. 522. M.

Geeſt.

Welck dat is eenen waerachtighen Geeſt.

302.1 .

Waer in dat de eenvoudicheyt des Geeſts

beſtaet. 3O2. I.

De ziele wordt indenNacht der ſuyverin

he ghequelt met den Geeſt der onkuys

eyt. 337. I.

Ondertuſſchen met den Geeſt der Blaſphe

mie. ibid.

Ondertuſſchen met den Geeſt der Draeyin

ghe. ibid.

De eyghendommen van eenen Geeſt die

gheſuyvert, ende vernieticht is, 359. 2.

-

Geeſtelijcke Giericheyt, -

Wat onvolmaecktheden ſy inde beginnen:

de veroorſaeckt. 3 o3. 1 •

Gulſicheyt. -

##onvolmaecktheden worden voor-gea

Clt, O9,9 I.

Op dat Godt die gheneſe, ſooſendt# dor

richeden over. ibid. 2.

Geeſtelijcken Perſoon,

Hy moet ſich grootelijckx#en van fijn

herte te hechten aen tydelijcke ſaken,om

in geene ſware ſonden te vallen. 299. 1.

Hoe hy ſich moet draghen inde natuer

lijcke goederen. 232. I

Eenen ſchoonen middel om de ſchadelijck
heden t'ontvlieden, voorts komende uyt

de natuerlijcke goederen. 237. 2.

Geeſtelijcken. Trouwe. -

Het geeſtelijck Houwelijck tuſſchen Godt

ende de ziele wort op eene wonderlijcke

maniere uyt-gheleyt. 483.2.

Met wat eene uytnementheyt deſe over,

leveringhe gheſchiet, 484 2.

Wat dat is den geeſtelijcken Trouwe, ende

wat goederen de ziele daer in comt te

ontfanghen. 557.

Leeſt het 14 en 15. Gheſangh.

Den Sone Godts heeft ſich metonſe zielen

Ghetrouwt hanghende aenden Galgen

boom des Cruyce. 559. 2.

De zielegheniet daer in de klinckende

ſtemme des Beminden. 56o.2

Het is een ſtil-ſwyghende muſieck. ibid.

Welck dat'et is,het ghene de ziele ſmaeckt.

ende ſiet in deſe Goddelijcke vereeninge,
5 5 e

In deſen Trouwe voldoet Godt aende ziele

ten uytterſten. ibid.'

Geen ſchepſel, en kan de ziele verſtooren,

die in deſenſtaet gheſtelt is. 56o-2-

Ghehoorſaemheyt.
-

De Ghehoorſaemheyt is de penitentie van

de reden. 399. Is

Ghenegentheyt. -

Waerom dat de verſtervinghe des Ghene

Rrrr 2 gentheys

-
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gentheyt eenen Nacht ghenoemt wordt?
, t 5. 2.

Is't dat deGhenegentheytaende ſchepſelen

kleeft, ſooſal-ſe de ziele verduyſteren.

7. I.

Sy komen in een groot ghevaer te vallen ,

die hare Ghenegentheyt vande ſchepſe

len niet volmaecktelijck af en-trecken.

- «. * I 2-2•

Die hunne Ghenegentheden trachten te

verſterven, zijn kinderen Godts 5 maer

die hunne Ghenegentheden in-volghen,

worden vergheleken met de hondé. 16.2

De Ghenegentheden ontruſten de ziele. 17.

Sy worden vergheleken met gebroken pot

ten, die geen water en houden. ibid.

Sy wonden de ziele. - 18. 1.

de de Genegentheyt ſtercker is, hoe ſy de
ziele meerder pynicht. 2 o, I .

Hoe dat Godt de zielen noodt om tot hem

te komen, die hunne Ghenegentheden

ellendelijck onderworpen zijn, 2 o. '.

De ziele, die hare Ghenegentheden onder

worpen is, en kan , noch van haer na

turelijck licht, noch van't boven-natuer

lijck licht beſtraelt worden, 2 I. 2.

De ghenegentheyt verblindt de ziele. ibid.

d'Oorſake waerom de ziele van hare Ghe

negentheden verblindt wort »ende hoe dat

het gheſchiet. Dit is eene wondere lee
- ringhe. Z2. 2.

Hoe ſchadelijck dat de blindtheyt is aende

ziele, de welcke uyt deGhenegentheden

voorts komt. " 24. Is

Hoe leelijck dat de ziele wort, die aen has

reghenegentheden onderworpen is. 26.

d'Onverſtorve Ghenegentheden dooden de

ziele, ghelijck de Jonghe Vipers haere

moeders, i 3 o. 2.

Alle Ghenegentheden en zijn niet al even

ſchadelijckaende ziele, ende welcke ſy

moet verſterven. - 3 1. 2.

De maniere wort ghegeven hoe ſy haer

moet draghen inde verſtervinghe der

ſelven, - 32•2•

a -

De minſte onverſtorve Ghenegentheyt we

derhoudt de ziele vande volmaecktheyt

te bekomen. 34: I -

Wat Ghenegentheyt de ziele van Godt be

rooft 7. Te

De verſcheydentheyt der ſchadelijck###

de welcke de ghenegentheden de ziele
1n-VOCrCn. 37. 2 -

De volmaeckte deught beſtaet daer in, dat

de ziele van alle hare Ghenegentheden

gheſuyvert zy. 1 3- 2.

Sy verblinden de ziele op dat-ſe de waer

heyt niet en ſoude aenſchouwen. 48o, z.

Geeſtelijcken Leydts man.

Wat ſorghe dat den geeſtelijcken Leydts

man moet draghen om de ziele te beſties

ren door den wegh der verſtervinge. 39.z-

Schoone leeringhen voor den geeſtelijcken

Leydts man, hoe hy fich moet draghen

inde beſtieringhe der zielen. 1 17

Hoe hy ſich moet draghen met de ziele in

de boven-natuerlijcke Begrypinghen en

de Veropenbaringhen. 126. 2.

Hoe hy ſich moet draghen met de ziele,die

haer inwendich aen hem te kenné geeft.

149.22

Hoe hy ſich moet draghen met de zielen té

opſichte van de Goddelijcke Kenniſfen.

J 65. I .

Hoe hy ſich moet draghen met de zielen,

die eenighe Aen-ſpraken hebben in hare

in ghekeertheyr. - 17 1. 2.

Hetis noodtſakelijck voor eene ziele die

1 voort-ganck wilt doen, ſich te beſorghen

eenen geeſtelijcken Leydts-man. 462.1

Hoe den geeſtelijcken Leyts man ſich moet

draghen inde beſtieringe der zielen. Ne

teert defe leeringhe wel. 45 6. I , 2,

Wat ſchade de geeſtelijcke Leydts-mannen

veroorſaken aende zielen. ibid.

Schoone leeringhen voor de geeſtelijcke

Leydts-mannen. 472. I.

Schoone gelijckeniſſe tuſlchen den geeſte

lijcken Leydts-man, ende eenen beeldt

ſnyder, - . 473-1 •

Hy
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Hymoet de zielen alle Viſioenen leeren
verfoyen , ende waerom. I I I. Ze

Soo wel hy, als de ziele zijn in groot pe

rijckel, is't dat hy op die W#

ſteunt. ibid.

Hoe hy de zielen daer van moet trecken,en

E 1nde vryheyt des Gheloove ſtellen. ibid.

Hymoet ſeer ſoetelijck te werck gaen in

- ſulckx te doen. I 49,2

Luttel zijnder, die de zielen weten te be

ſtieren, als ſy beginnen geeſtelijck te zijn.

63.

Die niet ervaren en is, en kan deverº:

- ghe Godts inde ziele niet kennen, noch

haer bereyden om die t'ontfanghen. ibid

Sy en moghen de zielen niet bindèn aen de

diſcourſſen, ofte redinghen, maer ſtel

len inde vryheyt des Geeſts. 4-66. I .

Sy doen ſeer qualijck, die de zielen inGodt

niet en laten ruſten, maer willen dat ſy

altydt arbeyden. . 475. 2.

't Is te beklaghen , dat hy wilt de zielen be

ſtieren, die de weghen der beſchouwin

ghe niet en weet. 476: J.

Sy doenfeer qualijck, die uyt jaloursheyt

verbieden, dat-ie haer by andere niet en

fouden beraden. 476. 2.

Daer hanght eene groote ſtraffe over den

ghenen, die andere belet de wereldt te

verlaten, die Godt tot hem treckt. 477.

Die een ander leert, moet geeſtelijck zijr.

is't dat hy wilt dat ſyne diſcipelen ſoo

danich zijn. - 288,1. 2.

- Gheloove.

Niet en kan de ziele hinderen, ſoolangh als

ſy wandelt in't bloot Gheloove. 48.2.

Het Gheloove wort vergheleken met den

midder-macht. 5o. H.

Her licht des Gheloove verduyſtert de zie

C, I - 2.

* Het ſtelt ons dinghen voor, die men':

de natuerlijcke wetenſchap niet en kan

achtervolghen. 52. 2.

Al-hoe-wel dat 'et duyſter is , het verlicht

nochtans de ziele. 53- 2 •

Het Gheloove is den naeſten middel, waer

door de ziele met Godt wort vereenicht.

76. r.

Naer de mate van 't Geloove, geſchiet oock

de# C. - ibid,

Het licht des Gheloove beſtiert de ziele,die

van alle beelden ontbloot is, tot de ver

eeninghe. 48. 2.

Wat het Gheloove is. 5 I. Is

Daer is eene groote ghelijckeniſſe tuſlchen

Godt, ende het Gheloove. -, 77. 1.2-

Godt die mede-deelt ſich meerder in 't Ge

loove, als wel door andere lichten,oock

die veropenbaert zijn. 1 72. 2,

Die tot boven-natuerlijcke ſaken geneghen

zijn, verlieſen de verdienſten des Ghe
loove. • - - 178. r.

Onder de duyſterheyt des Gheloove wordt

het verſtandt met Godt wereenicht.ibid.

Het Gheloowe wort vergheleken met het

Chriſtael. 58.

Het Gheloove ſteltons Goddelijcke deug

den voor- God 549,-2 •

- 0dt.

De gheſchape ſaken met Godtvergheleken

en zijn niet met allen. 7. 2.

Sy trecken de gramſchap Godts over hun

lieden - die met hem niet alleen te vre

den zijn. 12. 1.

Wat dat'et is Godt volmaecktelijck liet

hebben. 6 I. I •

Waer in dat'et beſtaet Godt ſuyverlijck te

beſoecken. 68.2.

De maniere die Godt onderhoudt om de

ziele teleyden uyt haren niet tot deGod

delijcke vereeninghe, Dit is eene wonder

# leeringhe. .. 111. 2.

De maniere, die Godt onderhoudt om den

menſch te volmaken. 1 12. 2

Godt neemt ſeer qualijck, als men van hem

door den boven-natuerlijcken wegh iet

vraeght te weten. 133. 1

't Is Godtſeer aenghenaem dat de ziele een

kleyn ghevoelen van haer felven heeft,

dat-ſe# niet wel en dient, *#
- at

4.

h
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Wat datter verſocht wort om van Godde

lijcke ſaken een oordeel te ſtrycken. 481.

Godt is den Center der ziele. 426. 1 •

Het verſchil dat er is van Godt te beſitten

door de gratie, ende door de vereenin

ghe. 459. 2

Dit wort uyt gheleyt met eene ſchoone ge
lijckeniſſe. ibid.

In welcke ziele Godt d'alder-liefſte blyft.

- 491. t.

Godt is eene onghemete fonteyne , waer

uyt een ieder ſchept volghens ſyne bea

quaemheyt. 134. I.

Hy wenſcht ſich meerder aende zielen me

de-te-deelen , als hy wenſcht t'ontfan

ghen. 476. 2

Syne mede-deelinghe gheſchiet eygentlijc

ker op eene verſtandelijcke maniere ;

1 maer ſy gheſchiet oockop eene ſinnelijc

ke maniere om de ſwackheyt, der ziele.

I 34. 2.

Het is verborghenaende wereltſche men

ſchen,hoe minnelijck dat hy handelt met

de zielen. 44 I. 2

De gaven, de welcke hyaende zielé geeft,

zijn bereydinghen om andere te ontfan

ghen. 46 1. 2.

Hoe de ziele, van Godt beweeght', mede

werckt. 454 2.

Dry dinghen beletten haer om de genietin

he van Godt te bekomen. 412. 2 .

Het behaeght hem dat den eenen menſch

vanden anderen beſtiert wort ſonder ee

nighe veropenbaringhen te verwachten.
I 43. 2.

Godt is de vlamme der liefde, die de ziele

verſlindt, dieaſe oock met de glorie be

ſproyt. 423. 2.

Hoe dat men Godt moet ſoecken. 522, 1.

Daer wort een hert verſocht dat ontbloot,

ende ſterck is. 5 19.2

Die hem waerachtelijck lief heeft, dienen

vindt in geene andere dinghen trooſt.5 21

Als hy bemint wort, ſoo verhoort hy íeer

, lichtelijck de ghebeden vanden ghenen

die hem bemint. - 521.z,

Syne afweſentheyt veroorſaeckt verſuch
tinghen inde ziele. ibid,

Door ſyne af-weſentheyt ghevoelt de ziele

pyne, ende de doodt. 5 17. I.

Hy wort vremt te weſen ghenaemt, om dat

hy onbegrypelijck is. 56o. 2.

Hy wordt eenen vloedt ghenoemt , om de

uytwerckinghen die hy voorts-bren #
1D1CI,

Hy is op dry-der-hande manieren de ziele

teghenwoordich. 54I• 2 -

Goddelijcke Kenniſſe.

Waer in de Goddelijcke Kenniſſe beſtaet.

I $9,2

De ziele en kan die niet ghenakende #ha

' re behendicheyt. I 6C. 2.

Hoe de ziele haer daer in moet draghen.

1bid,

Goddelijcke Verlichtinghe.

Hoe ſyſuyverder is, hoe ſy minder bevat

Wort, 97. 2.

Dit wort uyt-gheleyt met eene ſchoone ge

lijckeniſſe. 98. I

Hoe de ſuyverheyt meerder is, hoe de ver

lichtinghe overvloedigher is. 63. 2.

Sy geeft licht aen't verſtandt • ende liefde

aenden wille. 375. I,

Hoe de ziele haer in die moet draghen, op

dat-ſedaer door magh voort-ganck doen.

I 82. 1.

Goederen.

Om wat reden de beſchouwende zielen, de

geeſtelijcke Goederen niet en ſmaken. 13

Op wat maniere dat men detydelijckeGoe

deren magh ghebruycken, op dat-ſe niet

en komen te beletten. "22 I, I

Hoe ſlecht dat 'et is ſich te verheughen over

de natuerlijcke Goederen. * , 232. I.

Wat ſchade ſy veroorſaken. 234- I.

Wat wonderlijcke vruchten men becomt

door de verloocheninghe der ſelve.239.1

Welck dat zijn de Sinnelijcke goederen, en

- hoe dat-ſe tot Godt moeten gheſchickt

worden. - - - - - - 24O. 2 •

galours
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I.

3falourſheyt.

De Jaloursheyt der geeſtelijcke Leydts:

mannen mis-haeght Godt grootelijckx,

die daer doorghedreven zijnde, trachten

te beletten, op dat de zielen van haren

geeſt niet en ſouden handelen met ande

* IC, - - 473

Imaginatie. **

De Imaginatie, en deFanthaſie fijn ſeer din

ftigh, tot de Meditatie. 87. 2.

Men moet figh van alle natuerelijcke ver

verbeldiaghen, ende begrypinghen ont

blooten, om tot de Goddelijcke veree

ninghe te komen. 88. 1.

De verbeeldingé beletten de vereeninge.ib.

- In-gekeertheyt.

Waer in dat de opperſte In-gekeertheyt der

Ziele beſtaet. 1 96. 2. Item z8o. 2.

' . In-ſpraken Godts.

Eeenighe merck-teeckenen om te kennen

oft de in-ſpraken van Godt voorts ko

ITACIl- - 4-6 I. 2.

K.

Krachten.

Sy moeten door de dryGoddelijcke Deugh

den verlicht, ende ontbloot worden van

t # ſaken,om de vereeninge te bekomen

3. 1.

De Ziele en gaet niet verloren, door dien

dat ſy verduyſtert wort inde lydende ſuy

veringhe, maer ſy wint haer ſelvé. 38 1.1

L.

Liefde'

De Liefde veroorſaeckt eene gelijckeniſſe

met het ghege dat bemint wort. 7. 1:2.

De Liefde Godts, ende der Schepſelen, en

kan niet t'ſamen beſtaen. I 6. I.

Eene ſinnelicke Liefde onderden ſchyn van

eene Geeſtelijcke, 3o6. 2,

Hoe men ſal konnen onder-kennen oft men

onſen Naeſten ſuyverlijck bemint naer

Godt, oft naer de ſinnelijckheyt, go4. zº

De Liefde geeft wondere crachten, ende

moedt aen de Ziele. 375. 2e

'Tis eyghen aen eene crachtighe Liefde te

gelooven dat ſy alles vermagh. 376. 2.

Welck dat is een onverduldige Liefde. 377.

'Tis eyghen aen de Liefde, haer ſelven met

denBeminden te willen vereenigé.377.2

De Liefde werckt in de Ziele, die wel ghe

ſtelt is op verſcheyde manieren. 432. 2.

De vreught van eenen waerachtigen Min

naer, 1s, ſigh te beſteden ten dienſte van

den Beminden. 452. 2•

d'Ontſteken Liefde.

Eene ſchoone gelijckeniſſe waer door be

toont wort hoe de Liefde de Ziele ont

ſteeckt, ende in haer overvormt. 365. 2

Inde ontſtekinghe der Liefde hout Godt de

crachten af getrocken van alle geſchape

ſaken,op datie haer te beter in hem ſoudé

beſteden. - 3 69-2.

Deghewonde Liefde.

Verſcheyden is de wonde der Liefde, vol

ghens de verſcheydentheyt der onder

werpſelen. 436. I

De geneſinghe der Liefde, is de wonde te

Vern1cuWen. - 43 6. 2,

Wondere uyt werckinghen van eene Sera

phinſche Liefde. 438. 2.

Vreught wort inde Liefde gevonde. 1b1. 2.

Haere uyt-werckingen fijn crachtiger, als ſy

maer alleen aen den Gheeſt worden me

de ghedeelt. 43O• J

Wanneer ſy ſeer teerlijckgheſchiet. 424,I.

Defe wonden en kan niemandt gheneſen,

als den Beminden die-ſe veroorſaeckt

heeft. 5 I3. I.

De ziele met liefde ghewondt, wenſcht

Godt te aenſchouwen om verſaedt te

worden, 537-2-

Vereenigende Liefde,

De beweginghen, ende ontſtekinghen der

Godde# Liefde inden ſtaet der ver

eeninghe. 424, I .

De ziele bemint Godt in deſenſtaet#
t



T A FE L.

- Godt, ſy bemint Godt in Godt, ende ſy

bemint Godt om Godt, 485. 1.

De beancxte begeerten tot Godt zijn eene

bereydinghe tot de Goddelijcke veree

ninghe, 46o, 2

Volmaeckte Liefde. -

Op wat maniere dat de volmaeckte Liefde

den Bruydegom , ende de Bruydt ver

coelt , als ſy ghewondt zijn. 557. I

De volmaeckte Liefde is de gheſontheydt

der ziele, ſonder de welcke ſy cranck is.

54-6, 2

Die waerachtelijck bemint, en acht de be

ſchimpinghen deſer werelt niet met al

CIJ, 594.2.

De Liefde is een bloemich beddekë.573.1.

De ziele kan boven-natuerlijcker wyſe bee

minnen , ſonder dat'et verſtandt daer iet

* Van Weet. 47o. I. 585. 2.

Nieuwe minnaers worden verghelekë met

den nieuwen wijn- 581. I.

Den wijn derLiefde nemt de onvolmaeckt

heden lichtelijck wegh. 582. 1.

Den genſter der Liefde is eene alder-ſoetſte

aen rakinghe, die'et herte ontſteeckt.

78. 2.

Om te kennen oft de zieleGodtben:#

moet men weten, oft dat ſy haer herte

voor haer ſelven heeft. 537. J.

Vlammende Liefde.

De wercken der ziele , die in Godt over

vormt is, zijn levende vlammen. 422.

De Vlamme is eenen voor-ſmaeck van't

eeuwigh leven. ibie.

Sy door-gaet tot den innighſten center der

, Ziele, te weten hare ſubſtantie, met wie

Godt door de Liefde vereenicht wort.

42 4-2.

Al-ho'-wel dat ſy ſeer ontſteken is,isnoch

tans ſeer ſoet. 4 I 5. 2.

Indenſtaet der ſuyveringhe is ſy ſeer ſtraf,

ende moyelijck. ibid.

Inwendigh veroorſaecktſe ſoetigheyt. uyt

wendigh pijnen. 439, I-2,

De Vlamme derLiefde is ghelijck het vier,

het welck noyt ledich en is. 424.

Eene ſchoonese:#iehier van. ibid,

L
yaen.

Den wegh van Lyden, ende des Cruyce is

geruſter, als den wegh van ghénietinghe.

7o. 2. & 384. 2.

Den arbeydt, ende moeyelijckheden zijn

eene vaſte ſpyſe voor Godts Vrienden,

ende niet Vertrooſtinghen. ibid.

De Ziele wenſt die, om met Godt veree

nicht te worden. I34. 2.

M.

-
Mede deelingbe.

De Mede-deelinghe van wat ſoorte dat ſy

zijn mogen. fijn altydt perytuleus. 8o. f.

Men moetie altyt vreeſen, als ſy boven-na

turelijcker wyſe aen d'uytwendige ſinné

geſchieden. - ibidem 2.

Sydolen grootelijckx, die-ſe grootelijckx

achten. -
ibidem 2.

Al hoe-wel dat ſy ſeer verheven is, ſoo en

is'et gheen claer teecken dat-ſe van Godt

1S, ende Waerom. , 5 IO. 2.

De Ziele gevoelt daer in ondertuſlchen een

ſoet torment. 565. 2 •

Meditatie. - --

Men moet de oefeninge derMeditatie ver

laten, als men van Godt tot meerder in

wendighe ſaken getrocken wort. 89. 1.

De reden wort voor-geſtelt wat ſchade dat

ſe doen van te willen mediteren, als haer

dat nu af-genomen is. ibid.

Wat men de Ziele als dan moet raeden.9o,

1. Noteert dit wel. "

Dry merck teeckenen worden voorgeſtelt

om de Meditatie te verlaten. 91. 2.

Deſe leeringhe is ſeer dienſtigh voor de geeſte

- lijcke Leytr-Mannen.

Twee reden worden voor-gheſtelt waerom

men de Meditatie moet verlaten. 94. 1,

VWatde Ziele doen moet, als ſy niet meer

en kan mediteren. IO3, 2

VWanneer, en op wat maniere dat de be

ſchou:

",
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ſchouwende Zielen van't lyden ons Hee

ren Ieſu Chriſti moeté mediteren. 183.2.

Godt die leydt de Zielen in ſeer corten tyt

vande Meditatie tot de beſchouwinghe.

325. L.

VWelcke krachten d'aldermeeſt dienſtigh

ſijn tot de verbeeldelijcke Meditatie.87.1

Sy dolen, die de Meditatie niet daer en la

ten, als ſy bequaem zijn om te contem

pleren, ofte beſchouwen. 88. I.

Sy ſtellen een groot beletſel, als Godthaer

roept tot de Beſchouwinghe. 94. 2.

In't beginſel der Beſchouwinghe moetmen

de Meditatie noch gebruycken. 1 o2. 2.

Memorie.

VVanneer ſy moet geſuyvert worden, om

alſoo met Godt moghen vereenicht te

worden. I9O. 2.

Soo langh als ſy niet ontledicht en is, ende

haereformen en laet, ſoo en kan ſy met

Godt niet vereenicht weſeu. I 87. 2.

Hoe ſy meer met Godt vereenicht wort,

hoe ſy haere kenniſſen meerder comt te
verlieſen. 188. I.

Als ſy in Godt over vormt is, ſoo en blyven

haer geene gedaenten, noch kenniſle by..

ibidem.

Sy moet haer ontblooten van alle nature

lijcke kenniſſen om met Godt vereenicht

te moghen worden. 187.2.

Hare werckingen zijn inden ſtaet der veree

ninghe gelijck Goddelijck. 189. I..

Hoe ſy haer moet draghen, om haer zelven

werckelijcker wyſe te ſtellen in deſe ſuy

veringhe, • I9 I• I,

Naer de mate dat ſy ontledicht wort, wort

haer de vereeninghe gegeven. 2o1. 1. &

47I, I -

Menſch.

VVie eenenſinnelijcken Menſch magh ge
noemt worden. 482. 1.

Minnelijcke kenniſſe Godts.

Hoe ſy verkreghen wort. 94-2.

WVatſchade dat ſy doen, die deſe kenniſſe

daerlatende hun wederom willen bege
à

ven om te mediteren. ' 95
- - - - - - -- - -- - ,I-

Hoedanich dat deſe minnelijcke kennife

moet zijn, om de Meditatie te laten,ende..

waerom datſe eene generale, ende min

nelijcke kenniſſe genoemt wort. 1 oo. 1.

Wat de Ziele dan moet doen om deſe min

nelijcke kenniſſe overvloediger te beko
Dnen, -- I O2. 2. -

Degeſchapen dinghen brenghen ons tot ee
ne verheve kenniſſe Godts. 53o. I.

Een groot gevoelen ofte kenniſſe van Godt,

en is gheen claer teecken, dat hy Godt

daerom meerder beſit. 5 1 o 2.

De kenniſſe die Godt aende Ziele mede
- deelt, doethas er hem loopen.577. I.

- - - -- -

Naervolginghe Chriſti.

Den waerachtighen voortganck in't geeſte

lijck leven beſtaet inde Naervolginghe
Chriſti. 7o. I.

Hoe datmen naer de naervolginghe Chriſti:

geeſtelijckerewyſe moet ſterven. . ibid.

Naturelijcke Kenniſſe. - al-A-

Het verſtant moet ſigh in alle kenniſſe ver

blinden om tot Godt te geraken. 75. 2.

Die plaetſe geeft aen deſe kenniſſen is veel

perijckelen onderworpen. , , 193. 2.

- O.

- Ontblootinghe desgeeſt.

DeZiele moet van alles ontledicht zijn om

tot Godt te gaen. 2OO, 2.

Op-genomentheyt. V

Wat het Lichaem daer in lijdt. . . 553. 2.

In d'Op-genomentheyt en gevoelt het lic

haem niet, en ontbreeckt in zyne werca

kelijckheyt. ,- , / - 544- I.

Als de Ziele daer in geweeſt is, ſoo blyft

het lichaem kout, en ſtyf, ende ghelijck

doodt. 68. 2.

Al iſt dat'et lichtem lydt, nochtant de ziele

die wenſt ſulcx. 554. 2.

- - - - Oodtmoedicheyt. -

Meerder is een werck van oodtmoedicheyt

Ssss - te
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te achten , als wel de alder verhevenſte

- R.

veropenbaringhen. 2o2. 2. Ruſte. | |

Eene oodtmoedighe Ziele en derft niet al- Godt ſtelt de Ziele daer in, ende den ghe
leen met Godt handelen. , '45: * nen die haer daer uyt-teeckt , hindert

De weldaden die Godt aende Ziele doet" , haer grootelijckx. 89. 1.

# altyt met ootdmoedigheyt# ! Eenen goeden raet, voor de ghene , de
gelt., - - . , 329-, 2- . welck t-ſe hunnen tyt onDe verootmoedinghe die de Ziele over-# s ilmſ CIA *#

comt inde lijdende ſuyveringhe, is eene .. s. -

bereydinghe tot eenen verheverenden:
e - Schepſelen.

f. - 327.2- - -graet der## eyt. 327 Geene van die en konnen de Ziele verſtoo

Op dat de Ziele in Godt volkomentlijck , ren,die inde vereeninge geſtelt is. 491.zº

over vormt worde moet oock de minſte Hare ſchoonheyt is voorts gekomen van de

onvolmaecktheden verſterven. 35.1. Menſch wordinghe. 526, 2

Deziele inde liefde overvormt wort verge- ,,A, Smakelijcke Gevoelingen.
-

leké met een hout dat geheel door-brant Die tot gevoelingen genegen is, valt in ſes

d is. en ane groote perijckelen. --82. 2.CIlCC "een", 422. 2 Staet der Volmaecktheyt.

* - - - - - , Waer in den ſtaet der Volunaecktheyt be
- ,, , Paſſien. ſtaet. - 6o. I-.

Het is te beklaghen, die aen fijne Paſſien Sterven. - -

onderworpen is. , 38° 1: Wat is dat eygentlijck, aen fijne nature te
Als men-ſenier en tracht t'overwinnen,ſoo , ſterven. 69: 1.

maeckenſy de Ziele machteloos. ibid. Suyveringhe. -

Als de Ziele victorie bekomt over haere Godt doet een grooter werck van eene Zie
Ea - *1- l-

-
- n

Paſien, ſoo wort ſy vergheleken met de 1e teſuyveren , als die uyt niet te Schep
Duyve die naer d'arcke weder-keert en. 17. I.

- '. 63% I, or de werckeliicke Suyveringhe derme

Penitentie. ,, morie bekomt men groote jonſten van
Ongheregelde Penitentien, en die ſonder - odt, 194, 2. T noteert dit wel.

gehoo:inheyt geſchieden, en fijn Godt. Door de ſuyverige vandé Eekeren. Nacht
niet aengenaeum. , 4°9 *- des Geeſts wort de Ziele meer Godde- -

Den Duyvel verweckt de Zielen tot onge- lijck als Menſchelijck 378. 22

regelde Penitentien, ibid. 2, ""? S#t. 31 -- --

Waer in de ſuyverheyt dés herten beſtaet. -
- - - - - - - - - - - - - -- ' - 372. 2.

- tellinghen. Werckelijcke ſuyveringhe der ſinnen.% ſ 'g

Door de Quellinghen, waar mede Godt de Indeſe fuyvéringhe toont de Ziele haere -

Ziele oefent, bekomt ſy de deughden. ongereghelde paſſien door Godts hulpe
- - " , 45 3. 2. 5. 2

Eene ſchoone verweckinge oſh de# Sy is ſeer noodigh voor de Beſchouwende,

Itnghen gerne te lyden, 445. f. Ziele om tot Godt te gaen. . 6. 2.

Uyt het verdraghen der quellinghen comt WVaer van moet de Ziele daer door gefuy

eens een ſeer groot profyt. . . ibid, vert worden. - - 49. 1.
Ljdende
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Lydendeſuyveringhe der Sinnen.

VWanneer de Ziele daer in gaet. -

De bereydinghe der Ziele om daer in te

gaen. - 3 14. 2.

Door de werckelijcke ſuyveringe verdient

de Ziele in deſe te gaen. 3o3. 2.

De merck-teeckenen daer van worden voor

gheſtelt, 317. I. 2. &k.

Die in deſe ſuyveringe gaen, die gaen inden

ſtaet van de ghene die voortganck#
3 I6. 2.

Hier door ſuyvert Godt het ſinnelijck deel

van haere onvolmaecktheden. 317. 2

Eene wonderlijcke vrucht van deſe ſuyve

ringhe. 327. I. 2.

VWat ſchade de Ziele comt te lyden als fy

met hare werckelijckheyt daer in wilt

blyven. 322, 2.

Sy ontbloot de ziele van alle affectie. 325.2.

Brenght-ſe tot haer eyghen kenniſſe. libid.

Sy ſuyvert haer vande fauten, die teghen

d'ootmoedigheyt ſtryden. 327. 2.

Sy ontſteeckt deZiele heymelijck inde lief

de Godts. 325. 2.

Sy is de enghe poorte die ten leven in-leyt.

- 3o7: 2.

Werckelijcke Suyveringhe desce:

Hoe zy'tverſtant door't gheloove ſuyvert

tot de vereeninghe met Godt. 54. 2.

Hoe 't verſtant meerder ontledicht wort

om de liefde Godts, hoe dat-et met Godt
meerder vereenicht wort. 55. I.

't Verſtant moet gheſuyvert weſen van alle

begrypingen,

V Vat ſchade de Zielen lyden, door dien

datſe die begrypinghen niet en verloo

- chenen. 88. 2.

Eenighe merck-teeckenen om te weten,als

men deſe ſuyveringe ingaet. 94. I.

De Ziele gaende uyt de ſuyveringe der ſin

- nen, en treedt niet ſoo datelijck in deſe.

- - 339. I. 2.

Eenighe merck-teeckenen wanneer ſy daer

in gaet. ibid.

Dç vertrooſtingen, die uyt deſe Suyverin

t

297. 2. .

I 7. 2. :

ghen voort komen verſtercken de Ziele

om harder moyelijckheden t'onderſtaen.

- 342.2..

Sy is ſeer noodich om de beletſelen 'te wee

ren van de Goddelijcke vereeninghe.

342• , 1.

Sy veroorſaeckt eene vernieuwinghe der

crachten. 345 • I

VVaerom wort ſy eenen Nacht geheeten,

ende ſoo duyſterlijck mede-gedeelt, ge

merckt ſy eene beſchouwinghe dés lichts
1S, - - --- 346.2.

Wat#jckheyt deſe duyſterheyt veroor

ſaec Is ibid.

De ziele wandelt bevrydt van alle liſten des

Duyvels. * * * 4o6. 1. 2.

Sy bereyt de Ziele om te gaen in't Rijcke
Godts. 442. 2 •

Hare perſſinghen worden vergeleken met

de ſchaduwe des doodts, ende met de py
nen der Hellen. •- 343-1-

Hoe dat ſy duyſterlijcker gaet in hare natu

relijcke werckingé,hoe ſy geruſter voorts

gaet. 385. I.

Op wat maniere dat ſy de Ziele in Godto

VCI-VOrmt, 365, I. 2 •

Suyveringhe der Memorie.

Op wat maniere ſy moet gheſuyvert wor

den van hare beſcheedelijcke kenniſſen,

op dat ſe tot de vereeninghe gerake 1 91.

Sy en magh niet berooft wordé vande ken

niſſe ons Salighmakers Jeſu Chriſti. ibid.

Wat ſchade de ziele comt te lyden door de

onachtſaemheyt, van deſe ſuyveringhe.

I93. 1. 2.

De ſchaden, die de ziele comt te lyden van

den duyvel, als ſy beſcheedelijcke ken

- niſſen comt t'ontfanghen. I 95. I. 2.

De goederen daer ſy van berooft wordt,

I 97.2.

De profyten van deſe ſuyveringe. 198: 1.

Om de Goddelijcke vereeninghe te beko

men , moet de Memorie# z1;n

van boven-natuerlijcke beſcheedeljcke

kenniſſen, JOO. I,

VVat
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Wat perijckelen ſy anderſints onderworpen

is. - 2o3. I. 2

Hoe ſy haer daer in moet draghen. 2oz. 2.

Werckelijcke Suyveringhe des Wille. .

Hy moet van alle affectien gheſuyvert zijn.

217. I.

WWat ſchade ſy lyden, als ſy niet gheſuy-º
vert en worden. 2 34. 1 •

VWat profyt voorts comt uyt deſe ſuyve

ringhe. - - 238. I.

Deſe ſuyveringhe is een beginſel van alle

gaven Godts. 23 I-2.

Den wifle moet gheſuyvert worden van de

ydele vreught der natuerlijcke goederen.

- * * * * * 232. I.

VWat ſchade de ziele comt te lyden als ſy

haren wille niet en ſuyvert van deſe yde

le vreught. - 234. I.

De vruchten van deſe ſuyveringhe, 238. 2.

En inde naervolghende Capittels.

Sy moet eene ftiyveringhe zijn van allen

geeſtelijcken trooſt. 265. F.

Hoe deſe ſuyveringe moet zijn nopende de

beelden. 273. 1.

Hoe ſy moet weſen in het ghene wy vra

ghen tot ons eyghen profyt. 285. I.

De Lydentlijcke Suyveringhe des Wille.

Wat quellinghen, ende ancxtenſy voorts

brenght. 349. 1 -

Sy is ſeer ſtraf volghensden graet der ver

eeninghe, tot den welcken de ziele moet

verheven worden. 35 3. I. 2.

't Is eene alder-bitterſte pyne voor de ziele,

dat ſy haer affectie tot Godt niet en kan

op-heffen, die daer in gheſtelt is. 37 5.1.2

In deſe quellinge en wort geenen trooſt ge

vonden, Jae noch vanden geeſtelijcken

Leydts man. 35 6. 2.

Noch de ziele en vindt trooſt inde liefde,

waer door ſy tot Godt ghedreven wordt,

jae die pynfcht haer noch meerder. 2 55.

Deſe fuyveringhe berooft de ziele van alle

affectten, op dat ſe de ziele meerder ſou

de vervullen met de waerachtighe liefde.

3 69- 1 -

sy berooft de ziele vanden ſmaeck derGod

delijcke ſaken, op dat ſy haer eenen ver

hevenderen ſoude geven. 283, z.

VWaerom veroorſaeckt den Goddelijcken

in-vloedt ſulcke pynlijcke uytwerckin

ghen, ghemerckt hy ſoo foet is. 365.1

Godt beſtraelt de ziele ondertuſſchen op

eene foete , ende vetlichtende maniere

in deſen ſtaet. 35 5. ze

- Teghenſpoet.

Hoe men ſich daet in moet draghen. 199.1,

vereiningte.

VVaer in dat beſtaet de Goddelijcke Vers

eeninghe met de ziele. 32. I.

Op dat de ziele door't gheloove tot de

Goddelijcke vereeninge gheleyt worde,

moet naer haer redelijck , ende ſinne

lijck deel verblindt worden. 54. 1

De ziele wort op verſcheyde manierë met

Godt vereenicht. 58. I.

Eene ſchoone ghelijckeniſſe , waer door de

goddelijcke Vereeninghe verclaert wort.

6O - 2 -

VVaer in dat beſtaet de voornaemſte be

reydinghe tot de goddelijcke Vereenin

ghe. 61-2.

De ziele wort met Godt vereenicht door

hare dry Crachten. 6 3. 2.

Hoe dat de ziele de innighe Vereeninghe

met Godt bekomen kan. 7 1 - 2 •

VWat middel dat de ziele moet ghebruyc

ken op dat haer verſtandt met Godt ver

eenicht worde. 72. 2 •

VVacrom datter ſoo luttel ghevondé wor

den, die tot de goddelijcke vereeninghe

konnen gheraken. 444. I.

Ende inde voor reden.

Den beſten middel om de ziele met Godt

te Vereenighen is het gheloove. 76. 1.

WVaerom datzer ſoo luttel gevonden wore

den, die tot deſen ſtaet geraken. 443.2.

Sy en zijn met God, niet waetachtelijck

Ver
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2 vereenicht, die naer't ſegghen der men

ſchen noch hooren. 596. 2.

Den ſtrydt die den duyvel de ziele aen doet

om de Vereeninghe te beletten. ibid.

Staet der Vereeninghe.

De ziele in deſen ſtaet gheſteit zijnde, ghe

voelt een alder-grootſte onderſcheyt tuf

ſchen het ſinnelijck, ende redelijck deel

41 O. 2.

De gheſtadicheyt der Vereeninghe brenght

eenen onweerdeerlijcken vrede mede.

- 4II. 2.

Eene verghelijckeniſſe van deſenſtaet.426.

De ghelijck.formicheyt der ziele met den

Goddelijcken wille in defenſtaet. 429.1

Haergheluckich lot. 43o. 2.

Vierighe begeerten der ziele, wenſchende

haer leven haeſt te moghen eyasis:e

1D10 •

Godt maeckt de ziele in deſen ſtaet God

delijck. - 43 I. 2.

In deſen ſtaet zijn de krachten ſeer in Godt

verſlonden. 482. 1.

De wercken der ziele zijn in deſen ſtaetſeer

volmaeckt, ende wel gheſchickt.433. 1.

Op dat de ziele in deſen ſtaet niet en ſoude

## , ſoo woIt ſy van Godt ver

ſterckt. 4S O. I

Geene ſaken en konnen de ziele verſtooren

die in deſenſtaet gheſtelt is, 573. I.

Verloocheninge.

DeVerloocheninghe ſijns ſelfs moet ſijn ge

lijck eene doodt. -

Deneenighſten middel om tot Godt te ge

t raken, beſtaet alleenlijck in eene, ſorgh

vuldighe verloocheninghe ſijns ſelfs, ſoo

inwendigh, als uytwendigh., 69. 2

, VeroPen haringen,

Hoe men ſigh inde Veropenbaringen moet

draghen- 823. 2.

Men moet alle V eroperbarirghen vlieden

om vandenDuyvel niet bedrogen te wor

den- 138. v.

Hy doet aen Chriſtus groote injurien, die

au Veiopenbaringhen verſoeckt. 142.2, .

VVat dat de Veropenbaringe voor eene fa2

ke is. - I 57. 2,

Het verſchil datter is tuſſchen de verſtande

lijcke, ende verbeeldelijcke Veropenba

ringhen. 1 51 » 2.

Hoe voorſichtelijck men daer in moet han

delen. 1- r63. 1,

Het bedrogh der Duyvelen nopende de ſel

VC, ibRi.

Sy moeten alle Veropenbaringen der Miy

ſterien verfoeyen,# de gene, die

de H. Kercke houdt. T67. I•

Godt en ver openbaert ghemeynelijck niet -

het welck men Menſchelijcker-wyſe kan

Weten, 146. f.

Hoe ghem tynſaem lijck dat Godt met ie

mant handelt, en ſalaen hem fijne ghe

breken niet veropenbaeren, die hy door

den ghemeynen wegh kan kenné. 147,2.

De Veropenbaringhe, die van Godt comt,

neyght de ziele altyt om die aenden gee

ſtelijcken Leytsman te kennen te geven

- 144-1-

Al het ghene dat boven-naturelijck geſchiet

moet-men hem te kennen geven. 147.1.

Verſoeninghe.

De Verſoeninge van 't Menſchelijck ghe

ſlachte met Godt, is geſchiet,als Chriſtus,

hanghend: aen't Cruys geroepen heeft er

mijnen Godt d5c. 7O, Z.-

. Verſtervinghe

Vele geeſtelijcke Perſoonen delen groote

lijckx in Inaterie van Verſtervinge. 67. z..

V Vaerom dat ſy eenen Nacht ghenoemrt

WOII, V

Vertocninghen, -

De Vertocningen, en de innelijcke gevoe

linghen moet men altydt verwerpen,

ende waerom? Deſe leeringhe is te bemerc

ken. 3I, 2,

Men magh-ſe nietaenveerden, tenzy met

wyſen raet, - 85-2,

Vetrooſtinghe. - -

De geeſtelijcke Zielen ontfanghen gewoon

nelijck groote en de wonderlijcke Vee

Ssss 3 - trooiking
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trooſtinghen inde vyfuytwendighe zin

nen. - - 79. 6.

Sy moet die altemael vluchten ende ver

foeycn. - ibid.

* - Viſioenen.

VWelck dat ſijn verbeeldelijckeviſ:
- . * - 7. I.

VVat goede uytwerckinge dat de verbeel

- delijcke Viſioenen inde voortgaende ziea

- len veroorſaken. IO5. 2.

De Ziele moet alle Viſioenen, 'tzy dat-ſe

van Godt komen, oft anderſints, verwer

pen. 1o6. I.

Om de vruchten der Viſioenen te genieten,

en iſt niet noodigh die t'ontfangé. Io7.2.

Men moet d'ooghen des verſtants van die

keeren om voortganck te doen. Io9. 1.

De reden waeró dat Godt die geeft. 11 1.2.

De Zielen komen te vallen in groote do

lingen, om dies wille dat de geeſtelijcke

Levts-mannen haer in die Viſioenen niet

wel en weten te beſtieren. 117. 1. & 2.

THoe voorſichtelijck dat de Leyts-mannen

hun moeten dragen. II 8. 2.

THet verſchil datter is tuſſchen deGoddelijc

ke, ende duyvelſche Viſioenen. 134. 2.

Hoe de Ziele haer daer in moet draghen.

- I53. I.

Hy is groote perijckelen onderworpen, die

daer toe genegen is. 8I. I.

Het behaeght den duyvel dat wyſe komen

te achten. 1bid. &c.

De Geeſtelijcke Leyts-mannen die aen de

Viſioenen lichtelijck geloove geven,bea

ſchadighen de Zielen grootelijckx, 117. 2.

et is een groot perijckel de boven-nature

lijcke dinghen te willen weten door den

, natuerlijcken wegh. 1 33. I. 2.

Het miſhaeght aen Godt, alsmen die gerne

aenveert a . . . . . . . . 138. I.

Volmaecktheyt: * *

Wat den Menſch doen moet, die de vol

maecktheyt nu bekomen heeft. " -

&# indenſtaet der Volmaecktheyt be

r -

ſtaet. 393. H.

Waer in de Evangeliſche volmaecktheyt

beſtaet. 469 4.

Vrede der Gemoets.

Eene crachtighe remedie om de Vrede des

Gemoets noyt te verlieſen. I 79. 2.

Vreeſe.

De Vreeſen ſijn moeyelijck inde lydentlijc

ke ſuyveringhe der ſinnen. 321 2. &c.

Sy fijn Godtſeeraengenaem 32 6. Is

Meerder als de Vertrooſtingen. 325. 2.

De Ziele en moet haer daer in niet vruch

teloos vermaken. 32I. 2e

Z.

Ziele.

Soo langh als de ziele haer ſelven niet en

ontbloot van alle affectien der ſchepſelen

ſoo en is ſy niet bequaem om in Godt

overvormt te worden. I 2. F.

De ziele in Godt overvormt, ſchynt Godt

ſelver te zijn. 6 I, 2

Hoe de ziele moet ſtrydé teghen de Seven

hoofdige Beeſte vanden boeck derOpen

baringhe. 8 I. 2.

De beginnende zielen moeten haer noodt

ſakelijck dienen vande verbeeldelijcke

bepeyſinghen om wel te mediteren,ende

Waeronn € 88.2.

Al het ghene de ziele boven-natuerlijcker

wyſe over-comt, dat moet ſy datelijck

met alle oprechticheytaen haren Leyts

man te kennen geven , ende waerom ?

148. 1

Van alle boven-natuerlijcke Mede-deelin

ghen, Viſioenen, Veropenbaringhen &c.

moet de ziele haer ſelven af-treeken, en

die verloochenen, om niet bedroghen te

zijn. 178. 1.2.

Wanneer de ziele moet gaen inden donc

keren Nacht des Geeſts. 339.

- Dit is eene ſchoone leeringhe. -

Wat de ziele doen moet gheſtelt zijnde in

* deſe pijnlijckheden van den donckeren

* * Nacht des Geeſts, .

Waer
* . 357 2.

ſ
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Waerom dat de ziele moet vernieticht zijn

om den ſtaet der Goddelijcke vereeninge

te bekomen. - 36 1. I

Hoe de ziele Godt meer nadert, hoe ſy

meer verduyſtert wort. 385. 2.

Hoe de ziele meerder verveordert, hoe ſy

hare werckelijcheyt meerder moet laten

496. 2.

Hoe de zielen haer moeten draghen , als ſy

van Godt eenighe boven-natuerlijcke

gaven bekomen. 478. 1.

Hoegheluckich de ziele is, die Godt altyt

in haer herte ghevoelt ruſten. 491. 2.

Sy en moghen nietſteunen op boven-natue

relijcke gaven- 323-1-

-

-

AZ
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De eenvoudighe zielen en weten niet uyts

te legghen aen hare Beſtierders, op wat

maniere dar-ſe de in gheſtorte Beſchou

winghe ontfanghen. 9O. I,

Hoe de ziele meerder ſteunt op't levendich

Gheloove, hoe dat-ſe Godt meerder na

dert. 47o. 2 -

Die vanden duyvel bedroghen is, die acht

de duyſterniſſen licht te weſen. , 2o5. 2.

De ziele is meer daer ſy bemint, als daer ſy

leeft. 34- I

Die het bedrogh des duyvels wilt vlieden ,
ſoo# alles rekeninghe geweg

aen haren. Beſtierder,
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