JEZUS EN DE ZIEL.
Ben

Geeftelyke Spiegel voor't gemoed,
Bejlaande in veertig aangenaame
en
Jlichtelyke

ZINNEBEELDEN.
Vervat in

DRIE

DEELEN.
Me v ens

Het EeuwigeVaderland en deszelfs

vreugde.

De zevende druk, vermeerderd met een
Brief,
handelende van Gods Eigenfchappen.

*frekt mynau, nit myn zelven, en uit aUe Creatuuren,
ivaarlyk, vierig, zachtelyken louter; zo zuttenivy zachjcs en onvermoeid loopen, in den allerzoetjlen rook uwer

Zalven, enniet aflaaten tot datwy die edele reuk, welke
Chrijlus is, met vergaderdekrachten in de inwendigheid
onzes Geeftes, vry genieten enfmaaken.

T
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AMSTELDAM,
en G: vander Sys,

BydeWed: P: Arentz,

Boekvcrkoopcrs, in de Beursllraat, in dc
drie Raapen, 170^.
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iemant, die in het Hof deezer Zinnebeelden

komt > denkt, dat al deeze
Bloempjes nit onze eigen
Grand geivajfen zyn : de meejle, die het
hoogfte van
veriv en het
fchoonjle van renkjzyn, hebben ivy

geleezert
Hoogwaardtge vriendenGods ; die
gekpmen zyn tot het fchouivende en vcreenigde leveny
en
hicrgeplant, tot een verlnjliging des Geejies.
JDaar zyn er vecle, nit een
hoog-edelen Grond gefprooten, die zeer zoeten Honig in haar hebben, voor
het hongcrig Gemoed , dat als een
Honigbytjen zich
niet alleen in de fierlykheid der bloemen vermaakt
maar
zyn noodig voedjel daar nit haald.
Daar zyn 'er om de Ziele nit den
Jlaap der Zonden
op te ivekpen ; andere om de Ziele te verquikken in
haare verjlagenheid , angft en aanvechtinge; andere
om haar
op den Oorfprong aller fchoonheden te doen
verlieven. Zommige ruiken van dierbaare ivaarheid;
zommige van liefde ; zommige lokfcen deZiel tot de
vereentging met God: ook^zyn 'er die met haar edele
renk^ en veriv ons vertoonen een iveinigje van het
vreugdenryke Paradys 5 een eenivige luftgaarde der
Engelcn en zalige Zielen.
nit de Haven der

#
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Jn

IndeezenRoozenhofzletgy meejl doorgaans JeZUS
de Ziel
in prent mtgebeeld ; maar den Be-

en

,

fchouwer moet zich onder 't leezen (wanneer 'cr van
de Eenwige Godheid gefprooken word) nooit verb eelden dat wy met

meenen

,

deeze prentverbeelding rets anders
als alleen de hchaamelyke bceldelyke Adenfch-

heid Chrijii , in zyne aangenomen Knechtelyke gejlalte , zo als hy hier op Aarden , by ons Alenfchen, heeft gewandeld, zichtelype* taftelyk^, voor
de uitterlyke Oogen en Handen. Want na zyn Een¬

wige Godheid

en mag

worden.

noch kan hy

met

uitgebeeld.

En, gelypib^boven gezegt heb, indiengy hier wat
hoogs vind, gelykjer in der waarheid aanzommige
plaatfen wat hoogs is , zo en meend niet dat ik^ het
zelver ervaarcnheb.

Oneen! Jidaar ih^ neem

het met

vreugde

voor

zet met

veelerhandewelrtiilzendeKruidenen Bloemen;

dierbaare waarheid aan, en begeere dat
het in my, en in alle Menfchen wezentlyk^mag volbragt worden : En dat wy zclve, na den inwendigen grond, mogen worden tot een Jierlyken Hof, begezuiverd van alle fieekende Dip els, en Doomen, op
dat hy die em der de Lelyen weidet , (J e Z u S
gebenedyd in der eenwighcid,) luji heeft, om by ons, en
in

ons te woonen,

J. LUIKEN.

VOOR-

VOOR Z A N G.

I^Leer we£r!

keerweer! 6 afgeweeken Ziele!

Zo ver van Huis, verdwaald in een woeftyn;
Daar't loos bedrog u 11a gaat op de hielen,
En braaid een net van weelde en fchoone fchyn:

Gelyk in't woud een Vogelaar gaat dwaalen
Op't Duifjen loerd, bedrieg'lyk fluit en vleid,
Om't looze Net haar over't hoofd te haalen;
O arme Ziel! zo word gy ook verleid.

Van uur tot uur komt gy d'elende nader;
Wat heeft u zo betoverd in't verftand,
Dat gy niet denkt aan God, uw waarde Vader,
En't Paradys, uw rechte Vaderland?
Hoord gy hier t'huis in dit elendig leven?
Bedenk u recht, of gy u niet bevind
Te zyn een balling, uit goed en land verdreeven:
Doet de oogen op, en zyt niet langer blind.

Wat zyt gy dol, om in't verderf te loopen!
Uw

Roept

Bruidegom, de fchoonfie die daar leefd,
u tot

hem, met bei zyn armen

open:

Het

haagd hem niet dat gy dus dwaald en zweefd:
,Hy had u lief, en tot zyn Bruid verkooren :
Hy kocht u vry; maar niet met waerelds goed:
Een hooger prys was tot uw hei! befchooren:
Hy gaf voor u, zo mild zyn eigen bloed.
Is dat gering? Kan dit u wil niet trekken?
Kan deeze liefde, in u verkoude Hart,

/

Geen vlam, noch vonk van wederliefde wekken?
Wat leed hy niet om uwent wil al fmart!
Die zulk een Lief, en Bruidegom, jaKoning,
Gebeuren mag, zou die zo flecht en fnood

eeuwigheid gaan doolen zonder krooning,
Als een Slaavin ? Dat jammer was te groot.
Noch is het tyd om wederom te keeren.

In

Weed'niet verfaagd, ofiemant tot u
A 4

fpreekt:

Mecnd

Meend gy

dat God , u nu noch Zal begeeren;
ongetrouwheid fteekt ?
Haat gy uw oude lcven:
Begeerd gy hem, hy kan u met ontgaan;
Hy zal uw fchuld vergeeten en vergeeven,
En neemen u voor zyne Bruid we£r aan.
Hy heeft u Lief, 6 Ziel, en zal u trouwen.
Gy krygt een kroon, en word een Koningin,
Men zal 'er lang, ja eeuwig Bruiloft houwen.
Wat floft gy noch op zulk een groot gewin!
In't Faradys is 't fchoonder als op Aarde;
Daar gaat en ftaat de fchoone Serafyn,
En vlecht een krans uit deeze Roofegaarde,
Daar gy 20 diep ill
Weeft niet verfaagd.

Dat zal een kroon op zyncn fchedel zyn.
Dat Roofe rood ftaat fchoon by goude haaren,
Om't aangezicht, zo vrind'lyk en zo zoet,
Als of den dag daar uit fcheen op te klaaren,
Dan loofd hy God, met kracht uit zyn gemoed.
Zo fchoon, 6 Ziel, zo fchoon zyn u gefpeelen,
Wanneer gy komt in't rechte vaderland.
Hoe zou ons niet het aardfe fchoon verveelen ?
Hoe zouden wy't niet zetten aan een kant?
Keerweer! keer weer! 6 afgeweeken Ziele!
Zo ver van huis, verdwaald in een woeftyn,
Daar't loos bedrog u na gaat op de hielen,
Waar van het eind de Dood en Hel zou zyn.

JEZUS
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JEZUS EN DE ZIEL.
HET

EERSTE

DEEL.

De Ziele door den trek des Vaders

op-

gewekt ter bekeeringe, gaat zonder
ommezien, met rechten ernft
uit de waereld
yen, om te

en

y

uit haar zel-

komen in God,

haar eerften oorfprong
en rechte V aderland.

\Zo waarachtig als] ikjeeve^ fprecht de Heere Heere
z.o ik^luft hebbe in den dood des Godloozen !
maar daar in
[hebbe ik^ luji~] dat deGodloaz.ez.ich
bekeere van zynen weg, endeleeve: Bekeert u, be,

keeret

u

van uwe

booz.e wegen ; want

waarom

zoudetgjjierven, o huts Jfraels ? Ezech. XXXIII:
vers

11.

A j

De

—

JEZUS

io

en

ZIEL.

de

De Ziele door den trelides

■».<

VA D E R S

vjogewekt.
L geeft zich hier zo mild in deezen
Voor't uiterlyke levensvier,
Een overvloed om zorgeloos tc branden,
En vices en bloed, dat grove dier,

lancje,

Zyn aardfe luft, den vollen

toom te geeven;
Noch voel ik vaak, in myn gemoed,
Een vonkend vuur, een diep verborgen leven,
Dat hongerd naar een hooger goed;
En fpreekt: Wy zyn niet t'huis op deeze aarde;

My dorftet

na myn

Vaderland,

Eti Vader die my uit zyn wezen baarde,
Waar tegen zich den Ezel kant:
Noch tyds genoeg; weg al te diepe zorgen :

Volbrengt noch deeze laatfte luft.
Dit dryft het Vlees, van d'een tot d'and're morgen,
En zet den Geeft in valfe ruft.
Nu langer niet. Nu is het tyd van waaken:
Eer dat de Ziel een Diftel werd,
En nimmer tot genade meer mag raaken,
O Heer! geeft my een ander liert.

Goddelyk Antwoord.

D< Goddelooze verlaate zyneniveg, ende de ongerechtige Man zyne gedachten : ende hy bekeere zich tot den
Heere, zo zalhy hem zyner ontfermen. JezaiasLV: J.
Heden indien
gy zyne fiemme hooret , zo en verhardet uive herten niet. Hcbreen III:
iy.
'e

Ik

HET

EERSTE

DEEL.

it

Ik_zat cpjldttn ende tot myMett Vttdtr g/ua , exde
tot hem
z.egoen , Vader , ihjoebbe gezjondhd.

Luk. XV: 18.

OGodj zjt mj Zwdm gemdig* Luk, XVIII:
13.

Op

JEZUS

ii

,

Van den

ZIEL.

en de

Op het I. Zinnebeeld.
trelides Vaders, en hoe de mcnfchc
die moet volgen.

Wanneer den

menfch eenen diep verborgen
die daar gaarn woude tot Gods
genadcn zich wenden , zo hy maar konde, zo
weetehy, dat die zelve Willc dat ingelyfde, en
wille in zich vind,

in't Paradys na de begaane zonden ingefprooken
Woord Gods zy : dat hem dan noch den God

JEHOVA, als den Vader, tot Chrifto trekt.
Want in
meet tot

onzeeigenheid hebben wy geenen wille

gehoorzaamheid.

Maardien zelve trekdes Vaders,

als die inge¬
lyfde , in gefproken genade, trekt alle menfchen,
ook den allergoddeloolten , wanneer hy niet
gants een Diftel is, en den trek eenen oogenblik
ii»: ftaan wil van zyne valfe werking.
Dat alzo geen menfch oorzaak heeft om aan

genade te twyfelen, zo hy in zich eene bete bekeeren.
Die zelve fpaare het geenen oogenblik meer,
gelyk gefchreeven flaat : Heden wanneer gy de
Gods

gcerte vind om zich noch eenmaal

ltemme des Heeren hoord, zo verhard uwe herten
niet.
Want diebegeerte, om zich
te

eenmaal

bekee¬

is Gods ftemme in den menfche , dewelke
denDuivel, met zyne ingevoerde Beelden, be-

ren,

dekt

en

ophoud, dat het van den eenen dag cn het
hetandere opgefchooven word , tot

eenejaar tot

HET

EERSTE

eindelyk de Ziele

een Diftel
niet meer bereiken kan.

DEEL.

weid,

en
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die genade

Ziet toe,

verftopt uw gemoed en verfland niet.
Wanneeruwgemoedfpreekt: Keeromme, doet
dit kwaad niet, zo weet dat gy van de
wysheid
Gods geroepen word 3 keert haaftig omme, en
denkt waar gy t'huis zyt,in welken zwaaren dienilhuize uw Ziele gevangen leit, en vorft naar uw
Vaderland, daar uweZiele uitgewandeld is, en
daar heen zy weder behoorden te gaan.
OZiele! oeeuwige creatuur, neemtdochden
tyd der genade waar, terwyl u de deure open ftaat.
Ziet een ftemme roept u uit den flaap 3 richtuop,
vryft den vaak uit uw oogen, en ziet dat de Zonne
eerlange zal onder gaan, daar gy hier in 't open
veld noch zo verre van huis zyt. Springt op uw
beenen , en ftapt haaftig, zonder omme kyken
voort, eer u deeeuwigenacht overvalt, wantde
Zonne der goddelyke genade zoude u niet weer op
gaan, en gy zoud eeuwig in de naare duifternis
gaan waaren. Dat was al te grooten jammer !
eeuwig van licht, van vreugd,van Vader en Vader¬
land beroofd te zyn.Wat is doch de weelde en welluft deezer waereld ? als een fchaduw gaat ze voor
by , als een rook en damp verdwynt zy, en laat
haar lief hebbers niet over, als een knaagende
worm in't gemoed, alles moeten zyhierlaaten:
maar dien fchat neemen zy meeindeeeuwigheid.
Om een oogenblik geringe vreugd word een eeu¬

wig Koningryk verzuimt. God behoede ons vpor

2ulk eendwaasheid.
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EN

DE

De Ziele zet zich tegen

ZIEL

Flees

en

Bloed.

2^oud

gy my dan zo gants en gaer begeeven,
Myn halsvriendin? o Ziel, en rooven my
Myn hoogfte goed, myn weelig fpeelend leven,
En voeren in een diepe flaaverny?
Zoud gy uw vriend , uw naalle halsvriend fchenden ?
En maaken tot een ieders fmaad en fpot,
En werpcn in veel jammer en elenden ;

Bedenkt u recht, kan dat beftaan voor God?
Zo fpreekt hetVlees, den ouden menfch derzonden.
Hoor, wat ik hem voor eenen antwoord geef:
't Is beter dat gy tydiyk word gebonden,

Als dat gy my in eeuwige banden dreef:
Gy zyt een fchalk, en fpint my maar elende:
Gy meend uw buik, en doet gelyk een beeft;
En komt gy dan aan uw beltooken endc,
Wyl gy uw grond hebt in der Sterren Geeft,
Zo breekt gy af, en laat my heenen vaaren;
Schynt dan Gods licht niet in myn Zielenvuur,
Zo moet ik wel in't eeuwig duifter waaren,
Wyl ik ontfpringe uit d'eeuwige natuur:
Daarom o gaft! my is de wacht bevoolen;
Gy lluift tot niet, ik ben een eeuwig' Band,'
Het lull my niet in eeuwigheid te doolen,
Ik zoek myn ruft in't eeuwig Vaderland.
,

Goddelyk Antwoord.
uwe rechterband u
ergert, houdze af, ende
werptze van u. Matth. V: 30.
Doodet dan uwe leden die op de Aardc zyn, Kol.IU: y.

Met
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Op het II. Zinnebeeld.
Van den Jlrjd

tnjfen Geejl

j "3cn oudcn Adam fpreekt:

en

Vlees•

o arme Zicle! waarom

envriendfchap?

'zoekt gy nietdes waerelds gunft
om tracht gy met na tydelyke eerc, na
dom; op dat het u in deeze waereld welga

waar¬
en rykwaarom

wclluit
?

maakt gy u tot een dwaas der waereld, en zyt ieder eens
Uil en voetveeg ? waarom laat gy u van deeze verachten,
welke minder zyn, enweetenalsgy? kondgyook niet
metde geveinsdendaarheendraaven, zo waard gy lief

en u gefchiede geen leet,; gy waart uws lyfs en goeds
zekerder, als op deezen weg, daar gy maar des waerelds
UilenGekzyt.
Maar dc W y s h e i p Gods fpreekt: Gy myn lieve
Zieledieik uitverkooren heb, gaatmetmy, ik ben niet
van deeze waereld, ikwiluuit deeze waereld voeren in

mynryk, daar is louter zachterufte en welvaaren; daar
is in myn ryke louter vreugde, eere en heerlykheid; daar
isgeenDryverin : ikwil u verlieren met Gods heerlyk¬
heid, en u aantrekkcn mynfchoonfieraad: ikwilutot
eenHeeremaakeninden Hemel, entoteenrichter over
deeze waereld, gy zulthelpenoordeelendcnDryver in
zyneboosheid: hyzalleggen tot een fchabel uwer voetcn: hy zal zynen mond niet opdoen tegcn u, maar zal
cenwig vergrendeld zyn in zynen grimmigen toorn:

gy zult ecten van myne tafel: daar zal geen misgund
ofte gebrek zyn : myne vrucht is zoeter en liefelyker
als de vrucht deezer waereld , gy hebt daar nooit
weedomvan. A1 uw doen zal zyn vriendclyk lachen,

liefelyk fpreeken : voor u zal verfchynen louter
ootmoedigheid in groote liefde. Uw gefpeelen zyn
doch zo fchoon
gy zult aan alien vreugde heben

,

ben:

HET

EERSTE

DEEL.
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ben: Waarom acht gy dat verbreekelyke leven ? Gy zult
ingaan in een onverbreekelyk, dat eeuwig duurt.
Zo u dan groote eere voor uwe fmaat ontmoet, waar¬
om

treurd

gy? Ryft uit alscen bloem uit'eraardcn uit

Dier. *
Dat wilde Dier

uw

uw

Dier,

waften ,
woord:

en

fpreekt totdeZiele: Ik ben evenwel
in my zyt gy gebooren; waar ik niet ge-

zo waart gy 00k niet. Maar de Ziele antHoor, mynDier, ikbengrooter alsgy; daar
gyzoud warden, waarikuw werkmeefter: mynhoogfte krachten zyn uit den wortel der eeuwigheid; maar gy
zyt van deeze waereld, enverbreekt, doch ik leeve in
myne j Wei eeuwig, daarom benik veeledeler als gy.
Gy leefd in een grimmigen Wei ; riiaar ik wil myn grimrnige Wei in't licht, in die eeuwige vreugde zetten.
Myn werken ftaan in kracht, en uwe blyven in de figuur.
Zo ik eens van u ontflaagen worde, zo neem ik u niet
weder tot myn Dier aan ; maar myn nieuwe lyf, het
welke ik in u baare, in u wen diepften wortel des heiligen Elements. Ik wil uwe ruuwe uitgeboorte der vier
Elementennietmeerhebben, dedoodverflindu: maar
ik groene met myn nieuwe lyf uit u, als een bloem uit
zyne wortel. Ik wil uvergeeten: want Gods heerlykheid, die u met de aarde vervioekten, heeft myne wor¬
tel in zynenZoone weder ingelyfd, en myn lyf waft in
'theilige Element voor God; daarom zyt gy maar myn
wild Dier, dat my alhier krenkt en plaagt, op welk den
Duivel ryd, als op zyn vervloekt paard. En of u de
waereld befpot, dat acht ik niet, zy doet het om mynent
wille, zy kan my doch niet zien, en kendmyook niet;
waarom is zy dan alzo dol ? zy kan my niet vermoorden,
want
*

ik ben niet inhaar.

Vlecs

cn

bloed, den otiden menfeh.

B

t Leeycns NVelbron.

i8
De Ziel

betracht den
de

Schepper nit
Schepfelen.

IEn

de fchoonheid, en de zoetheid aller dingen,
fprak: wat zy t gy fchoon! toen hoorde myn gemoed:
Dat zyn wy ook; maar hy, van wien wy 't al ontfingen,
Is duizendmaal zo fchoon, en duizendmaal zo zoet;
Endatzytgy, mynLief, zoudikunietbegeeren!
Is hiereenLelyblad, opaard, zo blank en fyn!
k zag

Watmoet, 6eeuwigGoed, o aller dingen Heere,
Wat moet de witheid van uw zuiverheid dan zyn!
Is't Purper ook zo fchoon der Roozen, die hier bloeijen,
Bedauwa met Paarlen, als de Morgenzon haar groet ?
Hoe moet hetPurper van uw Majefteit dangloeijen!
Ruikt hier een Violet zo lieflyk enzo zoet;
Als't Wefte windjen door de Hoven zacht gaat weiden,
Zo ik het menigmaal by koelen morgen vond :
Wat moet zich dan een reuk door't Paradys verfpreiden,
Zo lieflyk vloeijende uit uw vriendelyken mond
Is hier de Zon, gelyk een Bruidegom gereezen,
Zo fchoon, en blinkende op het hoogfte van den dag ?

Watmoetuwaangezichtdanklaaren helder weezcn!
OGod! myn fchoonfte Lief, datikueenmaalzag!

Goddelyk Antwoord.

rZjalig [zyn] de reine van herten:

zien. Matth. V: 8.

Want zy zuUen God

Want

HET

EERSTE

DEEL;

i9

III.

Want zyne

onzSenelyke dingen worden van defchep
pinge der Waereld aan , mt de Schepfelen verjiaai
ende doorzien, beide
zyne eeuwige kracht ende Godde
lykheid, op dat zjy met te verontfchnldigen cn z.oudei
zyn, Rom. 1:20.
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2.Q

Zinnebeeld.
Van de inwendige en mtwendige dingen.
Op het III.

Dat

uitwendige is een opcnbaaringe van dat inwen¬
dige. Wanncer ik fpreek, zo zyn die uitterlyke woorden een openbaaring van het inwendige woord dat zich
inmynherte opdoet. Deeze zichtbaare waereld is niet
anders als een uitgeboorte van de inwendige waereld; al
wat wy hier zien datisookinwendig in'tonzichtbaare.
Gelyk als wy hier vinden licht en duifternis, zo is in wendig ook een eeuwig licht en een eeuwige duifternis; doch
niet veranderlyk gelyk als dag en nacht; maardie dui¬
fternis is eeuwig in het licht verborgen, gelyk ook deeze
uitterlyke duifternis, buiten de plaats der Aarde, altyd
in het licht derZonneverflonden ofte verborgen is, en
blyft doch wezentlyk duifternis , gelyk wy dat aan de
nacht fien, die niet anders is als een fchaduw van de
groove

Aardkloot, diede ftraalen

derZonneophoud,

dewyl dan het licht daar niet heen reiken kan
word de verborgen duifternis aan ons openbaar.
en

,

zo

Die

is den toorn
endeHeldaarinnedeDuivelen woonen, mitsgadersdeverdoemdeZielen. En dat eeuwig fchynende
licht is het Hemelryk, een wooningder H. Engelen en
Zielen. In de plaats deezer waereld isoveral Hemel en
Hel tegenwoordig; maar na den inwendigen grond.
InGodskinderen is inwendig dat Goddelykewerken
openbaar, en in den Goddeloozen dat werken der pyne-

eeuwige duifternis (verftaatde inwendige)
Gods,

lyke duifternis.

De plaats deseeuwigenParadys is in deeze waereld in
den inwendigen grond verborgen, en in den inwendigen
menfch , zo Gods kraoht in hem werkt, openbaar.
Van deeze waereld zullen maar die vierElementen met
het

HET
hetGefternte

uitterlyke

EERSTE

DEEL.

n

de aardfe Creatuuren
vergaan, als dit
grove leven aller dingen : Die
inwendige
en

kracht aller Wezen blyft

eeuwig.
Nu, gelyk wy hier uitterlyk vuur hebben, 20 is 'er
00k een inwendig
Geeftelyk vuur, het welk is de natuur
deseeuwigen Vaders; wantdeziele iszelve eenMagies
vuur, en het licht dat uit haar fchynt is haaren
geeft.
En gelyk wy

hier water zien, zois'er 00k een Geeftewezentlyk, het welk is dat water des eeuwigen levens, daaronsChriftusop nood, opdatons zielen vuur daar mede
gelaafd zou wordcn.
En gelyk als hier lucht is, zo is 'er 00k een
inwendige
lyk

water

lucht, welke is den H. Geeft.
En gelyk als wy hier Aarde
hebben, zois'er 00k een
inwendige Heilige Aarde, welke is deGoddelyke wezentheid, die de eeuwige wytte vervuld die (al is
zy
fchoon een Geeft, ) dikker en
begrypelyker is als de
,

klaare Godheid.

Uit deeze H. Aarde waften

allerly

Boomen, Kruiden en Bloemen, niet dat men't by zulkc
dingen vergelykt, maar wezentlyk, gelyk hier in deeze
waereld maar niet zogrof en
begrypelyk, en doch ge,

formeerd

en met

Op Hemelfe
fmaakelyk.

,

fchoone verwen; het is allcs Kracht.

Geeftelyke aard

Indien nu hier zulk

een

,

is het grypelyk

grooten fchoonheid

en

en

zoetig-

heidkangevondenworden, in de dingen daar gocd
k waad onder elkander

en

vermengt zyn, als een uitgeboor-

te of
openbaaringe van hetRykedesLichts
der Duifternifle, watzalhetdanzyn ter

enhetRyke

plaatfe daar het

goede alleen maar openbaar is ? De moeder en oorfprong
alle fchoonheid enzoetigheid, tot de welke ons God
roept. Hy wil niet dat wy op het uitterlyke blyven ruften;
maar dat
wy daar door vorder geweezen worden, om
de eeuwige fchoonheid en zoetheid te
erlangen.
van

B 3

De

1

zz

JEZUS

IB DE

ZIEL.

Ve Ziele vind zjicb zelven.
X oen ik des waerelds heul verloor,
Heb ik myn zelf, in een Woeftyn, gevonden;
Daar deed zich't yflyk Monfter voor,
Te zaam gezet van gruuw'Jen en van zonden.
Nu zien wy't hoog en diep verfchil,
En hoe wy zyn het tegendeel des Heeren;

Wy vinden vlees, en eigen wil,
God en zynen wil begeeren.
Wy vinden Duivel, Hel en Dood,
En alles wat afgryllyk is voor Gode,;
Wat raad, in deeze hoogfte nood?
Wy vinden't zo: Indien ons God niet nooden,
En trok, wy dorften nimmermeer,
Van fchaamte, voor zyn heilig aanfchyn komen.
O wee! 6 ach! myn God, myn Heer!
Wat heeft de plaats des herten ingenomen !
Die tegen

Den Ouden Menfch, dat booze kind,
Door't regiment der Sterren voortgedreeven,
Is met den Duivel hoog bevrind,
Dat zyn 'er twee, die paflen op myji leven.
Ach Slangen-treeder ftaat my by,
Ik arme Ziel, ik ftryde voor uw eere:
Ik

voor

God, en God voor my,
den vyand noch braveeren.

myn

Zo zullen wy

Goddelyk Antwoord.
-A,/

ivaaren awe

zonden als

worden ah fneeuw.
en

fcharlaken, zy Zullen wit

Jezaias I: 18.

Komt herwaartstotmy alle die vermoeid en belajl zyt,
ik zal u rajle geeven. Matth. XI: 28.
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Op het IV. Zinnebeeld.
Van, het vinden

zjyns zelfs,
rechtfchaapen ernfi.

cn van

Wanneer in deZieleden vonkderliefdeGods
openbaar word, zobczietzy haarzelve, methaar
willeenwerken, en word gewaar, dat zy in der
Hellen, indentoornGodsiiaat, cnbekend,dat
zy een wanfchaapen Monfter voor God en het He¬
rn
clryk is > daaroverzy zozeerverfchrikt, dat in
haar een grooten angft opwaakt j maar zy zal niet
vertwyfelen. Chriftus roept haar ter bekeeringe,
zy kome maar, zo wil hy ze verloflen van het beeld
der Slange. Zoek niet
wydloopig na den rechten
weg-

_

_

Men vind de nieuwe

wedergeboorte niet in
twill, ook in geener wyzen vernuft: Gy moet
alles wat in deeze waereld is, het zy zo hoog glinfterende als het wil, vaaren laaten, eninuzelven
ingaan, enmaaruwezonden, indewelke gy gevangen zyt,
in de
en

hem

tinge

tezaamenopeenenhoopraapen, en
en tot God vluchten,
vergeevinge bidden, en om verlich-

barmhenigheid Gods
ora

zvns Geelies.
Niet lange difputeeren, maarernft: want den
Hemcl moet briezelen, endeHelle litteren, en
het gefchied ook.
Gy moet alle zinnen, met vernurt, en ailes wat u in den weg komt, daarinzetten, dat gy niet wilt van God aflaaten. Hy zegene
u dan 5
gelyk Jakob den

gantfen nacht

met God

wor-
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worftelden.

\

if

Wanneer, fchoon uw ge weet en zegt
louterneen, God wil u ni-et, zo wilik dochhem,
ilclaatevan u nietaf, men draage my dan in hec
graf: Myn wille zy uw wille, ik wil war gy Heere wilt > en offchoon alle Duivelen om u
ftonden,
en
fpraaken, verbeid, hec is op eenmaal genoeg j
zo moet
gy zeggen, neen, myn zin en wille zal
niet buiten God kome'n 3 zy zullen eeuwig in God
zyn. Zyneliefde is grooter dan al myne zonden.
Hebtgy Duivelen Waereld het fterffelyke lyf in
uwe
gevangenis , zo heb ik mynen Heiland en
wederbaarer in myne Ziele, die zal my een Hemels
lyfgeeven, dat eeuwig blyft.

Verzoekthetmaardzo,

gy

zult wonder erva-

'er haaft een in u bekomen, die u zal
helpen worftelen, kampen en bidden: en of gy
fchoon niet veel woorden kund, daar leid niet aan

ren i

gy

gelegen, al kond gy maar dat eene woord des Tollenaars : Acb God, z.yt my armeZondaar genadig:

wille met alle vernuft en zinin God gezet
zynj om van hem niet af te laaten 9
al zoude fchoon lyf en ziele verbryzelen 3 zo houd

wanneer maar uwen
nen

gyGod, en breekt door Dood, Helle en Hemel 5
engaat in denTempelJefuChrifti in, tegen hec
verweeren

aller Duivelen: Godstoorn kan

u

niet

behouden, hoe groot en machtig die 00k in uzy;
En of lyfen ziele in den toorn branden, en ftonden
midden in der Hellen by alle

gy doch daar uit, en
daar erlangt gy den

Duivelen, zo fcheurt
komt in den Tempel Chrifti,
hoog edelen en hoogwaardi*

genPaarlenKroon.

By

Vc
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JEZUS ende Z I E L,

Be Ziele

zynde z.eer verliefd op de edelc deugd
der

zachtmoedigheid.

Jj^achtmoedigheid,Prinfes
zo breed en hoog te roemen,
van alle bloemen,

O fchoone Bloem!
U heb ik lief; al

waft gy onder't kruis,
Op eenen berg, to wyt en ver van huis,
Noch hoop ik u te vinden en te erlangen;
Wy trooften ons dc fteyle en harde gangen;
Gy zyt de Bloem die Jezus gaaren ruikt,
Als ik u heb met deeze hand gepluikt,
En tot fieraad op mynen boezem
Dan zal ik eerft myn Bruidegom

draage,
behaagen:

MynGod, mynLief, myn Jezus, almyngoed;
Dan hoor ik hem zo vricnd'lyk in't gemoed;
Want zal hy ooit zyn woorden tot my fpreeken,
Zo moet in my alle onweer zyn geweeken;
Als ftilheid woond in mynen diepften grond,
Dan vloeid Gods woord in my, uit zynen mond,
En leerd myn Geeft hoe zy haar heeft te draagen,
Indien zy wil haar Bruidegom behaagen.
Zachtmoedigheid die my het hert doorgriefd,
Hoe is myn Ziel op u zo zeer verliefd.

Goddelyk Antwoord.
7j ali? [zyn] de zachtmoedige : Want

aardryk beerven. Matth. V: y.

zy

zullen bet

ende leerd van my, datikzachtnedrig van herten: ende gy zult rujle
voor uwe Ziele. Matth. XI: 29.

Neemt mynjok op u,

moedig ben, ende
vinden

Hy
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Op het V. Zinnebeeld.
Van de

Zachtmoedighetd.

De

Ziele die Jezus den allerzoetfte en vriendelykfte Bruidegom behaagen wil, en gaarn fchoon
was in zyne oogen, die moet het hoog-edele en
bovenmaate fchoone Bloempje der zachtmoedigheid op haaren boezem draagen.
Dit Bloempje waft niet in haar eigen hof, maar
verre van huis, verre van vleefelyk gemak,
eigen
wille, eigen gerechtigheid , en ydele eere , op
eenen
hoogen berg, daar waft het onder't kruis,
inhitteenkoude, in regen en wind, en zich geduurig neigende en buigende, laat alle onweder

hem heene ruiflen.
Wie nu dit Bloempje begeert te hebben, die
moet het daar gaan zoeken, het is zeer fchoon in de
over

oogen des Bruidegoms, en daarom heeft hy ons
zyn gantfe leer en leven daar toe aangemaant.
De zachtmoedigheid is dichte by God 3 want
de zachtmoedigen hooren de ftemme Gods, die
met

de haaftige en toornige menfchen nimmermeer en
hooren: want als de wind ftormd, dat de venfteren

deuren kraaken, dan kan men niet wel hooren.
Zult gy nu dat Vaderlyke verborgen heimelyk
Woord, dat in den heiligeninwendigen grond gefprooken word, in u hooren, zo moet in u alle haaftigheid en ongeftuimigheid neder leggen, en gy
moet
eenzachtmoedig Schaapje zyn, en bekenen

nen u we

groote gebreeken,en laaten die 3 hoorende
na

na
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Zachtmoedigheid, dit is

al die geene
verborgen, die geen Schaapen zyn.
De Zoone Gods is zelf de waare

heid

Zachtmoedig¬

die de eeuwige Vader in de grondelooze
diepte der eeuwigheid vervult, indien wy dan in
,

de Zachtmoedigheid
In het
inwendige

ingaan,zo gaan wy inChrifto.
Ryke Gods is niet als louter
Zachtmoedigheid en ootmoedigheid, daar is geen
grim, geen toorn, noch hovaardy, daarom wie
in dat zelve
Koningryk begeert in tegaan, die laate
het hem rechtfchaapen ernft
zyn om alle grimmigheidafteflerven,envan Jezus Christus te
leeren Zachtmoedigheid en
nedrigheid des herten.

Zachtmoedigheid,

o koele Bron
Levens, wellende uit Gods krachten,
Gy moet myn Zielenvuur verzachten,

Des

Dat buiten u niet leeven kon.
Wei leeven 3 maar niet zo het zou.
Toen Lucifer, een Vorfl: der
Kooren,
Door valfe lull u had
verlooren,

Toenwierd
Helaas! zo

hy grimmig, hart en rouw,
het my 00k
gaan,
Indien ik niet uit u
mogt drinken,
Het Zielen vuur verloor
zyn blinken,
En't waare leven was gedaan.
o
Eeuwig licht der Majefteyt!
Zo mild met alle
goede gaavenj
Laat uwe liefde ons
eeuwig laaven
Met

water

zou

der

Zachtmoedigheid.
Di

JEZU S

30

EN DE

De Ziele betracht de

ZIEL.
Deugd der

nedrigheid.

"Wanneer den Hemel geeft zyn zegen;

Van eenen fchoonen Zomer-regen,
Zo valt de gaaf wel overal;
Maar al wat hoog is en verheven,
Daar komt het water afgedrceven,
En vloeit in't allerlaagfte dal.
Dat is \tfat fchoons, om my te leeren:
Zo vloeit de milde Geeft des Heeren,
In't nedrig en ootmoedig hert;
6 Nedrigheid, zo hoog te roemen,

Wat draagt uw grond al fchoonc bloemcn!
Och of myn berg een diepte werd!
Och konde ik klein zyn en geboogen,
En God in myne Ziel verhoogen,
Wat zou 'er van die hoogtcn of
Al lieflyk water in my vloeijen,
En doen myn Geeft zo luftig bloeijen,
Als eene fchoone Roozen-hof.
Daar zou zich Jezus mynbemindc,
Zo zoet en vriend'lyk laaten vinden.

Goddelyk Antwoord.

Op deezen zal ik zien,
nen van

LXVI:

op den armen ende verjlaageGeejle, ende die v\>or myn woord beefd. Jezaias

2.

Zalig [zyn\ de arme van Geejle: IVant haarer is het
Koningryk der Hemelen. Matth.V: 3.
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VI.

Zyt met de ootmoedigheid bekleed: want God wederjlaat de hovaardige , maar de nedrige geeft
by
genade.
Vsrnedert u dan onder de
krachtige hand Gods, op
dat by tt
verhooge tot zyner tyd. I Petrus V: j", 6.

Op
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Op het VI. Zinnebeeld.
Van de

ootmoedigheid.

In

het geeftelyke onzichtbaare wezen, zomendatbetracht , is geen boven noch onder ; maar zo men de

macht-werking ofte ordening beziet, zo is God boven
alledingen, endecreatuur is onder God. Nu zegt den
H. Apoftel Jakobus : Alle goede gaaven ende alle volmaakte giften is van boven , van den Vzder der lichten
afkomende : by welken geen veranderinge en is ofte
fchaduive van omkeeringc.
WievanGodontfangen wil, die moet noodwendig
onder zyn, in rechte ootmoedigheid : Is daar iets dat
niet altemaal onder is, die zal ook niet ontfangen: Ziet
gy iets op u zelf, ofte op een ding, ofte op iemant, zo
zyt gy niet onder aan, zo ontfangtgy ook niets.
Maarzytgygants onder aan, zo ontfangt gy volkomen: HetisGodsnatuur dat hy geeve, en zyn wezcn
hangt daar aan, dat hy ons geeve, zo wy maar onder
zyn. Zyn wy niet onder, zo doen wy Godgeweld aan
en dooden hem (alzo te fpreeken, mogen wy't aan hem
niet doen, zo doen wy het doch aan ons, zo veel aan ons
,

kgt.)
Werpt u onder God, in rechte ootmoedige gelaatenheid, en verheft God in uw herte, in uwe erkenninge.

Dat woord Vader is te zeggen een louter baaren, en
het is een leven aller dingen.
Den Vader baardzynen Zoon in deZielc; want zyn

hangt daar aan dat hyzich indeZielebaare: hy
eenigcn geboorenen Zoon in de Ziele, het
zyhaar licfofteleed.
Daar den Vader zynen Zoon in my baard ? daar ben
wezen

baard zynen

ik dienzelvenZoon.

Daar

HET
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Daar wy Zoonen zyn, daar
zyn wy rechte Erfgenaamen. Zo
legt nu deZaligheid niet zozeer aan'tfmaakeri, noch aan't lieven, noch aan 'terkennen, maar

aan'tnieuwgeboorenworden; daarom

zich zelfs

affterft, hoe

hoc meermen
meer men aan het rechte leven

verjongt en vemieuwt werd
leven.

,

en

<

dat is dat eeuwigc

Vy ic in het Paradys wil woonen,
Daar zo veel honderd duizend
fchoone,
Zo klaar als louter
kriftallyn ,

Doorvloeit

van

d'eeuw'ge Zonnefchyn,

Zo vriend'lyk fpeelen voor den
Heere,
Die moet de waare ootmoed leeren.

Daarisgeengecft, hoefchoon,

hoegroot,
Hoe hoog, en rykelyk
vergood,
Die kleindcr fmaad; zy leeven alle
In

diepe ootmoedigheid: 'tgevallen,

Dat d'een in's and'ren fchoonheid
hceft,
Vergrootde vreugd, daar hy in leefd.

O menfch!

behaagt

u

zulk

een

leven,

Laat vallen, al wat ftaat
verheven;
Laat vallen al uw eigen iet,
En word voor God tot flof en
niet;
Dan zal de Godheid u
vervullen,
En

tot een

Met

eenen

D^i blinkt

ecuw'ge Koning hullen,
koninglyken kroon,
gy als de Zon zo fchoon.

D&
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met

en de
Gods genade

Z I E L.
aangtblikt.

j(\ch vriend'lyk aangezicht des Heercn!

Hebt gy de gantfe kreatuur
Gclyk vergeeten , deezer uur,
Om u allcen tot my te kceren?
Ach vriendelyke levensblik!
Het is my nu, 6 myn bcminden!
Als was 'er nergens iets te vinden,
Als was 'er niets, als gy en ik.
Ik ben myns liefs, en hy is myne.
6 Bloempje^ uit het Paradys.
o Schoone reuk ! o fchoone fpys!
Nooit moct my uwe kracht verdwynen.
Is dit die fmalle en fteile baan?
6 Waereld zaagt gy uit myn oogen!

Gy kwaamt van uwcn weg gcvloogen;
Gy liet den flyk voor't goud wel ftaan,
Nu kan ik aardfe vreugde derven,
Nu gy, o bron van alle goed,
Zo lieflyk welt in myn gemoe.d,

'k Wil honderd dooden om u fterven.
Wat ik hier fpreek zal die verftaan,
Die hier ecns heeft te gait gegaan.

Goddelyk Antwoord.
1) te myne geboden heeft,

ende dezelve bewaart, die is
lief heeft: ende die my liefheeft zal van mynen
Vader gelieft warden ; ende ik zal hem lief hebben, ende ik
Zal my zelvett aan hem openbaaun. Joan. XIV: 21.
'tdie my

Smaakty

HET
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VII.

Smaakt,

lubz^alig

ts

XXXIV:

en

de

z.iet, dat de Heere goed is : welge[die] op him betrouwd. Pfalm

man,

P.

Ik, hebbe den Heere lange verwacht; ende
hy heeft
zjch tot
XL:

my geneigt,

2.

ende

myn geroev gehoort.

C

2

Pfalm

Op
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Op het VII. Zinnebeeld.
Van

geejielyke z.oetigheid, ofgenade,
onwysheid der menfcben.

en van

de

(jelykals

men een fpeelend kind, van een gevaarlyke plaats, met een fchoonen ficrlyken Appel , ofiets.
anders, tot xich lokt; zo word de Ziele, die zich nu
door den trek des Vaders heeft laaten beweegen om naar

Godomtezien, van Jezus den Zoone metuitneeinende zoetigheid gelokt engetrokken; dan bevind zy
iets van het geen zy nietenwift in denHemel noch op
aarden te zyn, en al de dingen der waereld worden haar
klein en van geener waarden. Ditzietde waereld, en
meend datze dwaas is; maar zy heeft den koftelyken onwaardeerlykenpaerelgevonden, die het waard is, dat
men het al om zynent wille
verkoopt ; dan gaat haar
cerft den zin

en

de waarheid deezer woorden op:

het Ko-

ningryke der Hernelen isalseenfchat indenakker verborgen. Komttotmyaldiebelaftzytenbeladen, ikzal
nverkwikken.
baaren. Item,
dat verborgen

Item, ikzal my zelven aan hem openik zal hemgeeven te eeten van het Manna

is, endiergelyke fpreukenderH.Schrift

meer, die haar te vooren als dood waaren, en nu be¬
vind zy dezelve levendig in haar.
Ach! ende ach! over de giooteonwysheid der waereld,
dat de menfchen zo veel moeitens aanwenden , over

groote en wilde wateren lyf en leven waagen , om in
vcrre Latiden het aardfe Goud in de
gebergte te zoeken,

dat hoog-edele, en allerdierbaarfte Goud, dat in den
inwendigen grond der zielen verborgen leid , van het
welk een blikjen beter en meerdcr
waardig is, dan al het
Goud der waereld, dat en lull haar niet te zoeken.
en

Word
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berg aangeweezen, met beloftendat hy Goud in zichheeft,
20geloovenzy't, cn
graaven daar na met grooten iver en naarftigheid.
Maar of haar fchoon van
menigte die veel Iiever
fturven eer zy ecn onwaar woord wouden
fpreeken,
den berg haares Herten
aangeweezen word, met beloften dat daar een
onwaardeerlyken fchat van Goud en
Word haareenruuwen

,

Paerlen in te vinden is, voor al de
geene die daar met
ernft na graaven; dat
gelooven zy niet. En al is't dat zy
de blyken der waarheid hier van aan andere

zien, in haar

hoogevernoegzaamheid enverachtingealler aardfe din-

gen , zo gelooven zy't evenwel niet, zeggende : Het
zyn maar inbeeldingen en droomeryen.
Van waar komt dit dan , dat den menfch aan het

eene zo veel meer
geloof geeft als aan het ander;
daar hem doch van beiden evenvcel
blyks der waar¬
heid getoond word ? och dat komt van
zyn grootc

grovigheid

,

dewyl hy zich

aan

het uiterlyke leven

gants overgeevende, een dier geworden is, dat niet en
tracht als zyn lyf te erneeren;
aanhetinwendige leven
is hy gants blind.
o Menfch! woud
gy zoveel omhet eeuwige doen,
als gy om het tydelyke doet! woud
gy ver van huis trekken om een edelen
hoogwaardigenfchat, ver van het
huis uwes uiterlyken dierlyken
levens, ver van uw eigen, booze , verkeerde , van God afgebrooken Wil,
en
graaven diep nacht en dag in den grond uwes herten,
gy zoud wat vinden, daar gy alle Koningryken deezer
waereld niet voor naamt.

De
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baar z.elve gelaaten, bevind
metigheid.

haare

5![o dekt

een donk're wolk het ftraalend zonnelicht,
Gelyk mynLieffte nu zyn vriend'lyk aangezicht;
Zo lang dat in my fcheen floeg my het hart van
vreugdcn,
Toen was ik flerk, enzong, enfpronglangs'tpadder
dcugden;
Maar nu zich tens verbergt dien Goddelyken fchyn,
Bevinde ik my een Worm, in ftof en as te zyn.
Zo my maar iets ontmoet, dat dwars legt in myn
gangen,
Voel ik den ouden menfch zich wringen als een
Slange.
Dan zet den vyand Icherp met twyfel op my aan,
En wyft my weder langs den ouden weg te gaan.
Hoebangeismy temoede! enevenwel, 6Heere,
A1 fmaakt het my zo
wrang, noch geef ik u de eere!
Gy doet zo recht en wel, dat gy my derven doet,
.

'tGeenik waardeere, meer dan aides waereldsgoed:
Die ftrafpad op myn fchuld, en nienigte van
zonden,
Dieik van dag tot dag heb vail: aan een gebonden.
Schoon ik u dan mynGod,noch zien,noeh voelen
mag,

Zo houd nochtans uw
oog op my den gantfen dag;
Houd my verborgen vail, dat ik u niet ontvluchte,
Maar in gelaatenhcid, met traanen en met zuchten,

Myn fchuld beweene,en vail vertrouyve, dat uw dood,
Endierbaar bloed, mynZielzal loflen uit haarnood.
-i

Goddelyk Antwoord.
~\Foor
met

kleinen oogenblik hebbe ik u vcrlaaten: maar
ontfermingen zal ik u vergaderen. Jezaias

eenen

groote

LIV: 7.
Zo iv ie ik liefhebbe,

baaring III:

die bcjlrajfe ende kajlyde ik. Opcn-

19.

Ik.
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VIII.

Ik^deede myn Liefftctt open, maar
myn Lteffte was
,
hy was doorgegaan : myn ziele ging uit
van

gewceken

fpreeken , ik^ zocht hem, maar en
il^riephem, doch hy en amwoordde
niet. Hoogelied V: 6.
wegen zyn

vond hem met,

my

C 4

Op

Van

ontreh^inqe der Genade.

In denHemelisaltydblydfchap,

inderHclIcnisaltyd

droefheid; indeWaereldis'tvoor eenen tyd allc beide
omdegoedcen kwaademenfchentebeprocven. In den

Zomerzyndedagen klaar,

en

in den Winter zynzy dui-

Iter; alzois'took met een aandachtigeZiel: als Gods
genade komt en haar verlicht, dan kent en verftaat zy
veel verborgen dingen ; dan ziirgt zy en toond blyd-

fchap met groote aandachtigheid, diezygevoeld. Maar
ten tyde der
aanvechtinge, als de genade der aandachtigheid ontrokken word, dan is zy in den winter en in
de koude

,

in duifterheid des verltands

,

en

in vrecze

desgemoeds: alsdan is verduldigheid noodzaakelyk en
God aangenaamer
en de deugden waflen in tegenfpoed, en derl eeuwigen loon word door verduldigheid
,

grooter.
De Ziele word

ootmocdig enzuivcr door geefelen,
hovaardye word zybefchaamt, en door idele ecrc
verdwynt zy. Zo lange alsdeZiel in'tlichaam leefd,
word zy in beide geoeffent
totmeerdervoortgang in de
liefdejezu. Daarom is'teen groote konft, eneengroote kracht, het
goed en het kwaad wel te gebruiken.
Daarom myn Ziele looft den Heere altyd; looft uwen
God dag en nacnt, en hy zal uwen grooten loon aan alle
door

zyden

weezen ;

Aarden zullen

u

voor God in den Hemel , en op der
alle dingen dienen, voorfpocdige en

tegenfpoedige, goede

en kwaade, blyde en droevige;
van^len Apoftcl Paulus zeid : Ende wy iveelen dat
den geenen die God liefhebben, aUe
dingen medewcrken
ten
goede. Rom. VIII: 28. Vreejl den Heere, gy zyne

waar

beili-

I)
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want die hem vreezen en hebben geen gebrek.
Pfalin XXXIV: 10.
AI$ gy voeld dat gy dor, koud , en bedroefd zyt in
,

uwegebedenenoverdenkingen,

2,0 en zult gy daarom
nietwanhoopen, nochteophoudenvan Jezum ootmoedig aan te roepen; maar looft endanktGod in de
armoede uwes geeftes, ende leeft tot u
vertrooftinge
gaarn dit vers: De arme ende elendige, 6 Heere! zullen

uwen naame

looven. PfalmLXXlV:

21.

Wantveel

heilige en aandachtige Mannen hebben 00k zomtyds
dorre, ende langentyd van God verlaaten geweeft, op
dat zy geduldigheid ende medelyden zouden leeren, door
het proeven van pyn ende gebrek ; en dat zy hun van hun
zelven niet te veel en zouden laaten dunken,
tentyde
der aandachtigheid en verheuginge.
Ziet op het Lam Gods, en leertgelaatenheid. Onzen
allerliefdcn Heere Jefus Chriflus, wasvoor onze zonden in den winter der dorrigheid alzo verlaaten van
zylien

Vader^ (in helpender wyze) en van deGodheid (met

wclkehydoch natuurlyk vereenigd waar) dat geen eenigen droppel zyner Godheid
de kranke doorlydende
Mensheid, eenoogenblik tehulpekwam, in alle zyne
nooden en onuitfpreekelyk lyden
hy was onder alle
Menfchen de verlaatenfte en zonder alle hulpe dat
,

,

,

,

hietindcr Hellen vaaren. Wie in zulke verlaatene
gelaatenheid Chrifto konde navolgen, die waar des Hc-

melryks zeker. In deeze verlaatene gelaatenheid, van
God en alle kreatuuren, leid verborgen de overwezentlykeeeuwigeZomer, de zaligheid. Wanneer het wel
wintert, dan zomert het 00k weh
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booze gedachten

aangevochtcti»
beroept haar op't rein gewceten.
met

o

Vorft van't eeuwig duifter ryk,
Al werpt gy my met drek en flyk,
En flym der grove lafteringcn,
En honderd and're vuile dingen,
Dat maakt voor God my niet onrein,
Zo lang dc levende fontein,

Ontfpringende uit een rein geweeten,
Die drek, van buiten aangcfmecten,
Geduurig met zyu ftraalen fpoeld,
Zo lang myn Ziel hier over voeld
In haaren grond een fmertend lyden,
Zo zien wy haar getrouwlyk ftryden
Voor haaren God en voor zyn eer;
Want liefden zy haar God niet mcer
Dan zouw zy met het vuil vereenen;
En't lyden was terltond verdwcencn:
Dat is het merk, daar ik aan ken,
Dat ik der zonden vyand ben ;
Dies meugt gy 'rna uw dunken maaken,
Uw vuilheid kan't gemoed niet raaken.
Geloofd zy God in eeuwigheid,
Die my voor uwen lift bevryd.

Goddelyk Antwoord.

I<£

Zal u verb/Ten van alle uwe onreinigheden. Ezech.
XXXVI: 29.
Acbt het voor groote vreugde , myne broeders , ivanneer
gy in veelerlei verzoekinge valt. Jak. I: 2.
In-

JEZUS
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EN DE

ZIEL.

Op het IX. Zinnebeeld,
Van onreine

]En

vcrfchrikt noch
lievende menfch , al

en

Gedachten.
u nict, ogodonreine invallende

bedroeft

hebt

gy

gedachten en lafteringen, als gy uwen wille daar
niet in en geeft, en dat het u zeer leed is, zo weed:
vreden en maakt 'er geen geweeten van.
dat gy metuw verloffer Jezus Chriftus
te

Denk

befpoogen
word, en 1yd het gewillig om zynent wille. Weet
dat hy aan u niet en zal laaten gefchieden, of het
Zal
tot groote zaligheid gedyen, is't dat gy u
daar verduldigindraagt. Gelykals het fyngoud,
u

hoe dat meermaalen door het vuur gaat, hoe dat
het reinder en edelder word: zo ook den edelen
menfch in zyn lyden, verzoekinge ende

aanvech-

tinge: want hoe die zelve aanvechtingen onreinder, boozer,endeonuitfpreekelykcrzyn,

hoede

meergereinigt en geloutert
want wat tegen den vryen W llle des men-

menfche hier door al
word

•,

fchen is, daar kan geen dood-zonden in gefchie¬
den : maar het is den menfche, bereidende tot een

hooger verdienen en genieten in het eeuwige
leven. Paulus zeid : Niemant en -word gekroond,
dan die ridderlyk ftryd , en daar in vol hard tot den
einde toe. Wantikzegu, wat tegen uwen vryen
het zy zo boos ende onrein als het wil,
hovaardigheid, gierigheid, onkuisheid, ofte iets
anders, dat en is u niet bevlekkende, maar veel

Wil is,

meer
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reinigende, loutercnde, en bereidende tot
onzenHeere,en tot zyn byzondere genade.Daerom
hebt goede moed,
zy t vroly k, en niet treurig noch
zwaarmoedig, of u zomtyds booze onreine gedachten in vallen,
meer

zy zyn zo boos als ze willen, en (loot
j want zo zy u
tegen uwen wille invallen, zo laatze ook wederom uitvallen.
Ende of u dit allermeeft toevalt in
uw
gebed,
ende in uwen toekeer tot God laat
dat recht
zyn
u

■

daar niet aan

indenaameGods,

en 1yd deeze
aanvechtinge en
onreine vuiligbeid,
ootmoedig en gelaaten, door
den wille Gods.
Weetdit,
hier in zo

demenfchemaghem

ootmoedig draagen omde wille Gods,
komt, dat het
indienby door deezenweg

dat hy daar door tot zulken
genade
hem geheelvremtwas
niet was

gegaan. Maar den menfch en zal hem in
deezen tegenwerp en
lyden nietbehelpen, noch

met
met

woorden,noch met werken: maar alleen bloot
God, en hy zal dit draagen met
eengoeder-

tierenberte,

en zich zelven hierom
nietpynigen
binnen noch van buiten. Wanneer't
dan den
hemelfen Vader
tyd dunkt, zo kan hy u zonder
alle twyfel daar wel van
verloflen, en u voor deeze
pynelyke aanvechtinge met hem zelven duizendvan

voudigVerheugen. Daarom draagt u goedertieren,
endoetde
waarheideenvnudig genoeg, endewat
opuvalt, zyt daar in u zelven onbeholpen: want
wie hem zelven te veel

helpen wil, die word van
geholpen. Die
geene die God lief h ebb en,
zegtPaulus, gedeyenall*
4mgen ten goede.
God, noch

van

de waarheid niet
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De Ztele in

verlangen, om met het godlyk^
doorfcheenen te zyn.

Licbt

De dageraad, verwelkomt met verlangen,
-

Van al wat leefd, doorvloeid de gantfe lucht,
En necmt in't licht de duifternis gevangen,
Zo word de aarde ontlooken cn bevrucht;

gy, Jezus, myn beminde,
Zyt dag; waarom kan uwe Zonnefchyn
Myn duilter niet doorvloejen, en verflinden,
Daar wy nochtans dicht by elkander zyn?
De hinderpaal is d'uwe niet, maar myne,

Myn Ziel is nacht;

Want gy,

6 licht! dat alle licht verwint,

En kond niet doen, als blinken ende fchynen,
Door alles wat gy dun en open vind.
Daar moet ecn berg, van veelerlei gebreken

Enbeelden, door de zinnen'in geraakt,
Zyn hoogen kruin tot aan de wolken fteeken,
Die in myn Ziel een naare fchaduw maakt.
Och was die wcg! dan zouw myn herte bloeijen,
En als

een

Beemd, met bloem en

vructyen ftaan.

Myn fterken God gy moet dien fchcidsmuur roeijen,
Al zoud gy hem met ftorm de kruin in flaan.

Goddelyk Antwoord.

O ntwaakt gy die Jlaapt,
tnde

Chrijltts zal

over h

en Jlaat op uit den Dooden,
liehi en. Eph. V: 14.
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X.

Die mynen naame
vreejl , zal de Zonne der ge+
rechtighetd opgaan, ende daar fal geneezdnge zyn onder zyne
vleugelen : ende gy zjult ttitgaan, ende toeVtemen, alt mejlkalveren* Mai. IV; z.

JEZUS

48

ende

ZIEL.

Op het X. Zinnebeeld.
Van de

algemeene Goddelyke Zonnefchjn.

Joannes denDaar
Dooper fpreekt: God gceft den Geejl niet
ait verftaan dat de

maate
zal men
,
gaave
Gods den H. Geeft zelve zy, endeeze gaaven moeten
na

gemeeten

worden

,

niet na hem dieze geeft, maar na

die geene die dezelve ontfangen zal.

neemendeZiele louter is en rein van
gefchapen dingen, zo ontfangt zy veel Geefts: maar
zo zy door tydelyke dingen verhindert ende naauw gewordeti is, zo ontfangt zy weinig.
God geeft zynen Geeft niet na maate , maar overvlocdig en rvkelyk en alien gelyk; dat nuzulke gaaven
ongelykgenomcn werden en ongelyk verfchynen, daar
Daarom zo die

alle

gcenoorzaakevan : maar deMenfchen die zich
ongelyk daar toe fchikken en houdcn, God en haar naaften ongelyk lief hebben. Gelyk deZon alle Menfchen
gelyk licht ende fchynt , alzo ook God alle zielen;

is God

maar

wie zich bedekt word niet verlicht.

als den hoogften
Engel, en waar ik alzo bereid als hy, ik ontfing even
zo veel als hy. God draagt zich zelve aan alle kreatuuren
veil
ende een iegelyk kreatuur ontfangt zo veel van
God als zywil. In fomma, gelyk als deZon opgoede
en boozen te gelyk licht, alzo ook God met zynen
Geeft verlicht alle gelyk; maar de boozen en werden
het nimmermecr gewaar, en het word van haar genoGod bied zich my zo volkomen aan,

,

men

ende anderen gcgeeven; maar

onder de

vroomen

ontfangt een iegelyk na dat hy zich daar toe fchikken kan.'
Dat is een kwaad Menfch, die tegen God zulke leugens
ffrseken durft, enzegt: God geeft den eenen roeer als

HET
den anderen
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God is geen

aanziender der perfoonen *
hy geeft allcmenfchenzynegaaven gelyk, gelyk alsaan
de Propheeten en Apoltelen
alzo ook aan ons alien;
gelyk aan Chriftus zyuen Zoon, alzo ook aan ons alien;
nieinant meer noch minder
het fcheeld geen hair;
maar dat ik
tegenwoordig niet alzo hoog verlicht ben
als Paulus en Elias
of een van de Apoftelen daar
heeft God geen fchuld aan maar ik
dat ik my niet
gams affterve
my haate en verloochene
en my
:

,

,

,

,

,

,

,

van
uurc

God daar

,

bereiden laate ;

konde ik in deeze
myn zelven affterven, in geeft en in natuur, in-

wendig

toe

uitwendig , ik ontfinge in een uur zo
hoogfte Apoftel, want God is gereeder om
tegeeven als ik om te neeman. En wanneer hy geeft,
zogeeft hy zich zelven geheel; daarom moeten de gaavenGods niet na den geever gemeeten worden, maar
en

vcel als de

na

den neemer.
Merkt: denH.GeeH: werd uniet

dat gy

eer

gegeeven, eer

den ingebooren Zoon Gods zyt. Alles dat Chri¬
ftus de Zoone heeft van den Vader, dat zelve hebben
wy ook ; wanneer wy in den Zoone zyn
dan geeft
ons God den
Heiligen Geeft : buiten deeze geboorte
kunt gy ook den H. Geeft wel ontfangen , maar het
blyft uniet by, en het is ons, gelyk een menfch die van
fchaamte rood werd, en daar na weder bleek
dat is
hem een toeval en het vergaatweer. Maar die fchoone
roode menfchen, die den ingebooren Zoon zyn,
blyft
den H. Geeft wezentlyk by.
,

,

D

yo

JEZUS
Be Ziele

fmeekt

ZIEL.

ende

om

beveftinge

haares

en

opkweekinge

Geloofs.

o diepfte liefde Gods,

bedenk met dauw en regen,
Uit uwen Watergeeft des levens, tot een zegen,
Het boompje des geloofs, dat uwe milde hand,
Zo tronwiyk in den grond myns herten heeft geplant,
Dat zyne wort'len zich verdiepen in uw wezen,
Om minder voor den wind en donderbui te vreezen,
Op dat hy waffe,

takken uitwaarts ftrekt,
haat verwekt,
Hocdraaijendeen hoegroot, hoe fterk om ftryd tewinen breed zyn

En laat alle onweer, door des vyands
nen,

Van waar

hy komen mocht,

van

buiten of van binnen,

Slechtsoverzynenkruinheenruifen, zohy wil,

En groenen onderwyl gelaaten ende ftil;
Om in zachtmoedig en ootmoedigheid te draagen,
Eenvruchtder liefde, die deGodheid mochtbehaagen.
Zo doet een jongc boom,door weer en wind zich voor,
En ftaat in rym en fneeuw, de ftrenge winter door;
Dat alles is hem goed, tot vruchtbaarheid en leven,
In't bloeijende faizocn zal hy zy n vruchtcn geeven.

Goddelyk Antwoord.
zal den dorftigengeeven uit de fonteine van het Water
des Levens voor met.
Die overwint Zal alles be erven: ende ik zal hem een
God zyn, ende hy zal my een Zoone zyn.

XXI: 6,7.

Opcnbaaring

Ik

JEZUS

fi

Z I E L.

ende

Op het XI. Zinnebeeld.
Van den boom des

ChriJleljken Geloofs.

vcrnuft, dewyl het God nict kan fchouwen,
worden , daar loopt dan
dentwyfeltegenhetGeloove, en wilde hoope vcrftoor£n; daar moet dan de ernftige Wille met de rechte Beeltcnis tcgen dat aardfe vernuft ftryden, daar doet het zeer,
en het
gaat dikmaals treurig toe , inzonderheid wan¬
et

moet

in de hoope ingedwongen

het vernuft c^en

loop dcezer waereld aanfchouwt,
geeft, gelyk als dwaas tegen
den loop deezer waereld bekcnd
daar heet het : zyt
nuchteren, waakt, vaft en bid, dat gy dat aardfe ver¬
nuft moogt verdoovcn, en gelyk als dood maaken, dat
Gods Geeft plaats in u vindc: wannecr die zelve verfchytit , zo overwint hy haaftig het aards vernuft , en
blikt den wille in der angft metzyne licfde en zoetigheid
aan, daar dan elk een reis eenfchoon fpruitje uit den
boom des Geloofs gebooren word , en zo diend alle
droefhcid en aanvechtingen de kinderen Gods ten beftcn:
want zo mcnigmaal God over zyne kinderen
gehengt,
dat zy in angft en droef heid ingcvoert worden, zo ftaan
zyelke reis indegeboorte eenes nieuwen fpruitsuitden

neer
en

alzo haaren Wille

,

boom des Geloofs

:

wanneer

den Geeft Gods weder

verfchynt, zo voert hy elkc reis

een nieuw gewas op,
zich die edelc Beeltenis zeer hoog vcrheugt,
en het is maar om deneerftenftorm tedoen, daar den
aardfenboom moet overwonnen en datedele koorn in
Gods akker gezaaid worden, dat den menfch leere den
aardfen menfch kennen; want wanneer de Wille Gods

waar over

lichtontfangt,

zo ziet zich den fpiegel in zich zelven,
deeenekrachtin hetlicht ziet deandcre: alzo vind zich

den-gantfen menfch in zich zelven

,

en

bekcnd wat
hy

HET
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het welke hy in het aardfe vcrnuft niet kau

bekennen.
Alzo zal niemant

denken, dat den boom des Chri-

ftelyken Geloofs in het rykedeezerwaereld gezien ofre
bekendword, het uiterlyke vernuft kcnd hem niet: en
of dien fchoonen boom al fchoon in den
inwcndigen
menfche ftaat
noch twyfelt het aardfe vernuft wel;
,

den Geeft Gods is haar als een dwaasheid, zy kan
die niet begrypcn. Of het fchoon gefchied , dat den
H. Geeft zich in den uiterlyken
fpiegel opent, dat he't

want

uiterlyke leven daar in hoog verheugt en van groote
vreugde iidderende word , en denkt : nu heb ik den
waarden gaft verkreegen, nu wilikhetgelooven, zo is
doch geene volkomene beftendigheid daar in ; want den
Geeft Gods vcrblyft niet altyd daar in de aardfe Wel des
uiterlyken levens, hywil een rein vat hebben, en wanrieer
hy inwaarts in de geboorte des lichts wykt, als
in die rechte Beeltenis
zo word dat uiterlyke leven
kleinmocdigenverfaagt; daarom moet hetedele Beeld
altyd in ftryd zyn, entcgen dat uiterlyke vernuft leven,
hoe mecr zy ftryd , hoe grooter waft den fchoonen
boom; want zy werkt met God. Want gelyk als een
aardfe boom in wind, regen, koude en
hittewaft; al¬
,

zo

ook den boom des beelds Gods

,

onder kruis

en

droefheid, in angft en kwaal, in fpot en verachting,
en
groeit op in Gods Ryk , en brengt vrucht in

gcduld.

De
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EN DE

De Ziele haar alleen tot

Chrijlus houdenae.

s

Iheefteenduifternis, door lift en twift verwekt,
Des waereldsPel'grims weg, zozwaar en naar bedekt,
In welken nevel noch aandceze engeenezyden,
D waallichten waarcn, die den Pelgrim vaak verleidcn,
Noch heb ik goede moed en hoop, wyl ik vertrouw,
Zo ik myn oogen recht en flecht op Jezus houw,
En zet myn voeten net in zyner voeten treeden,
En voort (tap in zyn licht, dat ik met goede vreden,
Noch eind'ling komcnzal ter plaatfedaar ik wens,
In't rechte V aderland van d'afged waalde menlch:
Al komt 'er dan zomwyl een yflyk monfkr waaren,

Enjaagt me cendoodfchrik aan;

en doopt

in zwcet myn

haaren,
Tedichterhoudik my aan Jezus, almynhcil;
En valt de fmalle weg doorgaans wat fcherp en fteil;
Met doornen cicht bezet , daar vices en blocd voor
vreezen,

Tezoeter zal de ruft in 'tander leven

weezen.

Goddelyk Antwoord.

\k ben het licht der waereld:

die

myvolgt en zal in de
zal het licht des levens

duijlernijje niet wandelen,

maar

hebben. Joannes VIII: 12.
Wandelt terwyle gy het

licht hebt

nijje

,

op

dat de duijler¬

en bevange. Knde die in de duijlernijje wanen ivect niet xvaar hy heenengaat.

u

niet

dclt,
Terwyle gy het licht hebt, gelooft in het licht, op dat
gy kinderen des lichts moogt zyn. Joan.XII: 35*, 36.

U

HET

EERSTE
XII.

U Woord is een
ton

Licht

voor

Lampe

mjnen pad,

DEEL,

n

.

voor wymn voet, ettde

Pfalm CXIX: lOf.
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EN
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Op het XII. ZinnebeeldVan de veiligjle weg om door de dwflere waereld.
te
gaan m't eettwige Vaderland.

DeHeerefpreckt: Wie

navolgt, die cnwandelt
de woorden Chrifti, door
dat wy zyn levcn en zeden
indien wy waarlyk verlicht en van
my

niet in de duijiernis. Dit
zyn
welke wy vermaand worden,

liavolgcn

moeten,

alleblinaheid desherten willen verloft worden. Daarorn
zy onzehoogfte vlytigheid, dat leven Chrifti tcoverdenken. De leere Chrifti gaat aller
Heiligen leereteboven:
en demenfchen die den Gecft Gods
hebben, vinden daar
indat verborgcn Hemels brood. Maar
hetgefchicd dikmaals dat veel menfchen kleine
begecrte en vierigheid
bevinden van't geduitrig hooren des Euangeliums, want
zy hebben den Gceft Chrifti niet. Maar wie de woorden
Chrifti recht en volkomen verftaan
wil, die moet zich

bevlytigen metal zyn levenChriftusgelyk te worden.
6 Arme verlcge Ziele, ftaande in't midden der menigerhande verdeeltheden deezer ftryderide en nydende
waereld, daar de

roept hier, en een ander daar,
gy u in deezeduifternis heenen keeren
zult,.houd doch uwe oogcnop het Lam Gods, volgt
hemopdehielen, en zet uwevoeten in zyne allerhciligfte voetftappen; leert van hem
zachtmoedigheid en ootmoedigheid ; leert van hem liefde , gocdertierenheid,

nietweetcnde

eene

waar

gehoorzaamheid

en

lydzaamheid tot'cr dood. Verlaat

alledingenmetuzelven, neemt uw kruisop, en volgt
hem door een
geduurige dood uwcr begeerlykheden in
waare armocde
na; tot deeze dingen hebtgy gcen licht
eensgeleerden Do&ors vandoen, zo uwen willc maar

in der waarheid

Een

tot

God alleen geneigt

goedhertig menfrh vraagdcn

is.

een waarcn

vriend

Gods,

HET EERSTE DEEL.
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Gods, welkedenallerlouterften weg waar, om tot het

naafte einde te komeu ? waar
op hy antwoorde: de naafte
en zekerfte
wcg hier toe , is dat lyden onzcs Heerbn
J e z u C11 r 1 s t 1, dat de rnenfche met
groote dankbaarheid en liefdc't zelve in hem
draage,
en zich daar in
verbeelde , alzo dat de rnenfche met alle
vlytigheid
waamceme waar in
hy noch

gebrekkeiyk leefd en in
ongelykzy, dat hem
noch roerd met lief
enleed, die zelve gebreken zal hy
uit liefde
affterven, den hoogwaardigen dood Chrifti tot
een
vergeldinge, enzyn willeen luft verlaaten, inwendig en uitwendig.
DitbehaagtGod boven alle dingen, die hy van den
rnenfche eift en begeert. Wie deezen
Weg ging die
zoude deHeere zonder alle
twyfel vorderen, in de allernaafte en verborgenfte
wegen
in zyn heimelykfte,
bezonderfte, inwendigfte zaligfte luifteren
waar in
zich

welkedingen hy het

,

leven Chrifti

,

,

,

,

niemantzetten moet, voor dat
hy deezen wcg eerfl:
heeftgegaan; door dit fterven der natuur

inwendig

uitwendig aan geeft en aan natuur.

en

Zo wie in dit fterven hem zelven het

allergrondelykfte
enwaarachtigfteuitgaat, in dienzelven ontdekt zichde
ceuwige Waarheid het allerblootfteen allerklaarfte, en
hy word gevoerd in de verborgen duifternis, in dat ftil-

zwygen, in
in God.

dendiepenafgrond, daarde

Wat loopen wy lang
weg daar wy met onze
Adam door
wy

waare

rufte is

gints en weder, zoekende cen
eigen wille met den ouden
in'themelryk mogten ingaan, zo lang als

den dood

vreezen

,

zullen wy

van't waare leven

ftcekenblyven eengcduurigedoodisderechte
God
,

en't

eeuwig leven.

r

ver-

weg tot

De
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JEZUS en de ZIEL.
De Zicle

gefiadtg
zondcn

tegen den flroom der
ogroeijende.

I ben ik moede cn mat gcroeid,
Op deezen ftroom der zondelyke luften,
Die ftadig na beneden vloeid,
Noch denk ik niet te beidcn, noch te ruften;
Want deed ik dat een kleinen tyd,
Ik zag myn werk verydeld en verlooren,
Wy bleeven altoos even wyt,
En kwamen nooit ter plaatfe daar wy hooren.
6 Wyze Stierman geeft my kracht,
En houd het roer des leven? in uw handen,
Terwyl wy roeijen dag en nacht,
Door wind en ftroom, zo lange tot wy landen,
Aan't hoekje daar wy moeten zyn ;
't Volbragte werk laat zoct en veilig ru-ften,
Te vroege ruft baard rouw en pyn,
En veel verdriet, dat laat ons nimmer luften.
Roei aan myn geeft, roei aan met moed,
Geftadig werk komt noch wel cens ten ende;
Na't bitter proeft men beft het zoet,
De vreugt is fchoonft naar droefheid en elendc.
Roei aan myn Geeft, roei aan met kracht,
Tot gy de reis hier hebt volbragt.

Goddelyk Antwoord.
W

te volherden zal tot den
den. Matth. XXIV:
13.

einde, die Zal zalig

wor-

Een

JEZUS

6o

ende

ZIEL.

Op het XIII. Zinnebeeld.
Van den afvloeijenden fJroom der Zondcn, en
hoe de Ziele daar tegeti op moet rocijen.

De waereld is

een

vloeijende ftroom, die met

al haare welluften , begeerlykheden , voorfpoeden en tegenfpoeden, alies wat op haar vaart, ge-

duuvig nederwaarts dryft. Op deezen ftroom be-

vind zich de Ziele in den ouden fchuitvan't verdorven vices en bloed , daar is haar de wacht
om zonder ophouden tegen deeze fterk
dryvende rivier op te roeijen, indien zy eens begeert te komen aan het hoekje van waare ruft en

bevoolen,

vrede. JVlaar oeh! wat koft het al zweets en fehrikken! wat waaid 'er menigen ftorm over haar! wat
doet zich mcnigmaal een dudtere lucht op, zwan-

ger van blikfem en donder ! wat Hoot zy dikmaals
op een verborgen klip! wat vallen 'er niet al regen-

vlaagen op haar, en hoe word zy zomwylen zo nat
van de overflaande baaren, doch dit alles getrooft
zy zich, door de vafte hoop op een zeer goed en
heilzaam einde. En zomtyds komt 'er ook wel
een
by zonder fchoone en vriendelyke zonnefcbyn ,
waar door zyverkwikt word, en giypteen nieuwe

moed

ondertuflen houd de Heere het

roer

in zyne handen, en behoed haar voor ondergang:
want buiten de beftieringe Gods, was doch al
haar moeiten en arbeid verlooren 5 maar zo lange
als
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naaritig roeid met de riemen van goddelvke

begeerten, bidden en fmeeken, en haare krachten
getrouwelyk aanlegt, zo wykt de goddelyke
beftieringe niet van haar , tot dat hy ze gebragt
heeftinbehoudenhaven, daar een eeuwige ruite
voor
haar is bereid.

Maarwienu

opdeezen ftroom des waerelds te
onluftig en te traag is om te roeijen die word
geduurig zonder iiilftaan neder-gedreeven en
,

,

terwyl hy zich vergaapt aan het zwemmen der
viflen
aan het vliegen der vogelen
aan de
lultige en vermaakelyke oevers, boomen, bloemen, bergen en gebouwen, zonder bekommert
te
zyn waar hy noch belanden zal, zo komt
hy
aanheteinde, en doet een vervaarlyken val in den
afgrond der Hellen.
Och! dat wy alle wys waaren, en ons
begaven
na dat einde daar ons de
goede God toe gelchaapen
heeft. Och! hoe veel beteris'thier te
arbeiden,
en namaals
eeuwig te ruften, als hier den tyd te
verwaarloozen , en namaals te
zyn afgefcheiden
van God, van alle
goed.
De meefte en grootfte nood van alien die
de
verdoemden hebben zullen, is deeze,
naamelyk
dat zy van God gefcheiden
zyn : want wie dat
voelenzalvanGodgefcheidentezyn,
die zal helfe pyn voelen. God is
wezentlyk alle goed, en
daar is geen goed dan God, en die van zulks
beroofdis, en heeft niets. Daarom fpreekt men:
hy
is arm die ter Hellen vaart.
,

,

,

Den Spotter zegt:

lk hoorde wel veel

van

de

Helle ?

Z1EL.
Helle, maar ik zag nooit iemant die 'ergcweeft
was, ik weet ook gecn weg in de gantfe waereld
die daar heene gaat. o ! Ik zag wel iemant die
daargeweelt is, en op den weg wandelt gy den
gantfen dag. Dat een bl ind gebooren tot u zeide:
JEZUS

6i

en de

ik hoorde wel veel van de nacht, maar ik heb hem
nooit gezien , zoud gy daarom wel
'er ook een nacht was ? ja al was het gantfe land
vol zulke blinde, en gy waart alleen maar zien-

twyfelen of

zo zoud gy daar noch niet aan twyfelen. Gy
blind aan de eeuwigheid. De Hel is overal
tegenwoordig zo u in't fterven het licht der

de,
zyt

Zonne ontgaat, en gy

hebt
ge

fchynende,
duiftcrnis.

het licht Gods niet in u

zo ftaat gy midden

inde eeuwi-

J.ET
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HET TWEEDE DEEL.
De Ziele,

door een getrouwe voort-

gang langs den weg der bekeeringe,
is door Gods genade
gekomen tot
het fchouwende leven,en
fpreekt
veel hooge en dierbaare

Waarheden, tot ftichting
van

De

haar naaften uit.

vcrborgentheicl des Heeren

hem

vrcez.en.

is voor de geene die
PfalmXXV: 14.

\
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rujlcnde van alle uiterlykc tncnigvnldtghedeny waakt met het mwcndige
ooge des gemoeds.

De Ziele

y\l

fchyn ik voor dc waereld dood,
En van het leven afgefneederi,
Och neen! och neen! dat is geen nood,
Ik flaap in d'uiterlyke leden.
Ik ruft van al het aards bedryf,
Van alle waereldlyke weelden
En welluft, voor het dierfe lyf,
Van menigvuldigheid en beelden;
Zo flaap ik, maar myn herte waakt,

Op God

en Goddelykc dingen,
Op dat als my den Heer genaakt,
Hy my niet vind in fluimeringen.
Ik flaap, maar't oog van myn gemoed
Is altyd open en vcrheven,
En fchouwd in God het eeuwig gocd,
Het eeuwig licht, en eeuwig leven.
Och! ja myn vices flaapt zo maar voort,
En zinkt noch dieper in't vergeetcn,

Van al wat niet in't hert behoord,
En dat den Gceft niet diend te weeten.
Ach! was met my de waereld dood,
In

een

vergeetenheid der zonden !

De gantfe menfchheid
En't rechte leven wierd

wierd vergood,
gevonden.

Goddelyk Antwoord.
Waakt ende bid, op dat gy niet iff
komt. Matth.XXVI: 41.

vertoekinge
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Op h'et XIV. Zinnebceld.
Van het waaken des

L fl'ep

Geefles.

herte waakte. Hoogelied V: 1.
waereldlyke verluftingen, nadien dc zinnen
genoegzaam ingeflaapen zyn ; maar ik begeer die
toekomendc, enzoekdeeeuwigedingen, alzo flaap ik,
y

Ikrufte

maar myn

van

alzo waak ik.
De rechtvaardigeflaapt,
aangaande
alle begeerlykheden des vices ; maar

en

deugden.

het kwaade, en
hy waakt in de

Het vices m'oe't flaapen, het
geloove waaken : delufdes lichaams moeten llaapen, en
devoorzichtigheid
des herten tnoet waaken.
ten

DeHciligen verachtenalleaardfedingen,

en verlaagewoel des waereldsgains engaar, niet orn dat
zy lui of traag zyn, maarzy werkeninwendig, en bevlytigcnzich omin het herte aante fchouwen,wat dat zy,
en waarom
zy zyn gefchaapcn, want zy llaapen niet 0111
dat zy mocde zyn, maar zy ruften van de
vergankelyke
ditJgen,opdat zy te vreyerde eeuwigebetrachten zouden.
De flaap is cen eve^beeld des doods, want door den
(laap
fioud alle werking der zinncn in het lichaam
op, en de
menfeh koint in een vergeetenheid aller
zorgen , de
vreeze word
gedempt, dctoorn nedergclegt, en de bevindelykheid vanalleverdriet word afgefneeden. Daar
vanleerenwy, datdicgccne, welke zegt, dat zy met
het lichaam llaapt, en met het
gemoedwaakt, boven
haarzelvenisverhevcngeworden; want in die geene in
welken het gemoed alleenleefd, en die van
geen bevindelykheid bedroefd is, word die lichaamelyke natuur
genoegzaam door een flaap bevangen , en het gezigt
waarlyk door een rufte toegelooken: Alsdanishet oog
tenhet

»

der

ill
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dcr Zielen vry en ontbonden, en laat zich met onderfcheidzien. Schouwd alleen die dingen aan ,

diehooger

zyn dan de zichtbaare: alsdan is het gehoor gcnoegzaam
dcod en afgeftorven, als het geene zyn
werkirige verlooren heet't. Maar het
gemoed houd zich bezig met

dingen, die het vernuft ver overtreften.
DekrachtendaardeZiel mcdewerkt, zyn recht als
Kamenieren, die haar leiden in dat hoogfte haares zelfs,
voorde flaapkamer haares
eeuwigen Konings. Endeals
de Ziele met haar krachten
opgeheven iSj in 'thoogfte
bovcn a!le
gefchaapenedingen, en vriendelyk van haar
beminde wordomhelfd, zomoeten de krachten
wyken
en ruften van alle
werkelykheden en de Ziele word
doorvloeid van den Geeft Gods, en de
zaligheid gewerkt
in menigcr
ja in duizenderlei manieren en dan gevoeldzyindeliefhebbendekracht een trek des Heiligen
Geeftes; als een leevende fontein, die vloeid met rivieren der
eeuwiger zoetigbeid.
Als dc Ziele zohoog in het licht komt^ dat het verftand verblind word, gelyk dat
ooge van de klaarheid
der Zonne
zo ontfangt zy boven de verftandelyke
kracht een limpel ooge, open
gelooken in de werkelyklieid der lief hebbende kracht;
welkooge, met een lim¬
pel aanfehouwen in die gceftelyke klaarheid ziet, alvyat
God iscenvuldiglyk. Maar watden
gceft des menfehen
dan gebeurt, en wat hy bekend
op die tyd
dat en is
,

,

,

,

,

niet met woorden uit te ipreeken, nochte
hy en bekend
dat zelve niet volkomen, als
hy weder tot zichzelven
komt.

E
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JDe verlichte Ziele Jpreekt, hoe, of op wtlkjen wyz&
dat God de zonden verge eft.

De

naare duidernis en word niet weg genomen,
Zo lang hct morgenlicht verbeid van op tc komen.
Bedr iegt u niet, o menfeh! gy word geen zonden k wy t,
Zo lange als gy noch den ouden Adam zy t.
't Is al bedrogidaar helpt geen bidden noch geen fmceken,
Indien gy niet en wilt uw valfe wil verbrecken;

Hy troode u ook wie wil, 't is leugentaal en vals,
Gy houd den lad van al uw zonden op den hals;
AlsChridus reifd in't hert,dan word de nacht der zonden,
En alle duilternis, in'tgodlyk licht verflonden:
Enzodat wezentlyk nietbeurdindeezertyd,
Zo blyft uw arme Ziel een nacht in eeuwigheid.
Het gaat 'er zo niet toe, gelyk gy hier wel hoorden,
Dat een misdaadig menfeh, zynfchulddoor's Konings
woorden,

Uitgunft vergecven wierd, daarhynietbetcrwerd,
Maar bleefeen fchalk, een diefof moorder in zyn hert.
Neen, 'tmoet'eranders gaan: een brandend vuur des
Heeren,

>

Moet d'ouden boozen mens tot dof en as vcrteeren,
Daar groend een leven uit, dat God in Chridus mind,
Van alle fchrrld ontlad en aanneemt voor zyn kind.

Goddelyk Antwoord.

W/aJtu,

Leerdgoed docn, enz.
re

debooshciduwerhandclingcn
laat af van kwaaA te due)?.
Komt dan, ende laat ons dzaamen

reinigt u, doet
myne oogen weg ,

van voor

cloten, zeid de He ere:

lakeny
rood als

zy

AI waaren uwe zonden alsJchar-

ZuUenwit wordenals fneeuw, al waaren zy

karmozyn,

JczaiasI: 16,17,18.

zy Zullen

worden als [wittc~] wolle.
In--

HET TWEEDE DEEL.
XV,

Indien ivy in het licbt wandelen
] gelyl^ hy in het
licht is , z.o hebben
wy gemeenfchap met malk&nderen, en het bloed
Jezu Chrijli zjynes Zoons reinigt ons
van alls zondcn. i
Joannes 1:7.,
E 3
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Op het X V. Zinnebeeld.
Van het vergeeven

der Zonden.

"Wanneer Chriftlis opftaat,

7,0 fterfl Adam. Wan2.0 word de nacht indendagverilonden, endaar is geen nacht meer, alzo is de vergce-

neerdeZonncopgaat,

vinge dcr zonden.
6 Zoekend en begeerig gemoed , dat daar hongert en
dorflt na het Ryke.G.ods •, merkt doch den grond wat u
geweezenword : Het is niet zo eeil licht ding een kind
Gods te worden, gelyk men meent, daar men het gexveeten in de Hiftotien voert,zich alzo met Chriiius lyden
endoodkittelt, daar men devergeevinge dcr zonden hiiloris leert, gelyk een waereldlykgerichte, daariemant
zyn fchuld uit genadevergeevenwerd, of hy fchoon een
fchalkinzynhert blyft: het is alhier heel anders, God
wilgeenhuichelaarshcbben,' hy neemt de zonden op zo
een
wys niet van ons, indien wy maar aan de weetenfchap hangen-, en ons met het lyden Chrifti trooften,
daar wy niet het geweeten in degruuwelen blyven. Het
hiet: gy moetnieuwgebooren worden, oftezult niet in
hetRykeGtidskomen. Dat zich iemant wilmctGhrifti
lyden en dood kittelen, en hem dat toeeigenen, enwil
dochmet zynen wille onwedcrgebooren in den Adamfen
menfeh blyven, die doet even gelyk iemant die zich zel.

ventrooftmetdeeze gedachten, dat zyn Heer hem zyn
land fchenken zal, onaangezien dat hy zyn Zoon niet en
is, en den Heer het zyn Zoon alleen belooft hecft*. alzo
is'thierook, wilt gy uwesHeeren land bezitten, en tot
een
eigendom hebben, zo rt^oet gy zyn rechte Zoon wor¬
den; want den Zoon desdienftmaagds en zal niet erven
met de vreye. Den Hiftorien zoon is een vreemdcling, gy
inoet uit God in Chriflus geboorcn worden, dat gy een
liefe-
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liefclyken Zoon word alsdan zyt gy Gods kind en
een
erfgenaam des lydctis en ftervcns Ghrifli ? Chriftus
dood is uw dood, 7,ync opftandinge uit den
grave is aw
opftandinge, zyn hemelvaart isuwhemelvaart, enzyn
eeuwigRyk isuwRyk; indien gy zynrechtenZoon uit
zyn vlees en bloed gebooren zyt , 20 zyt gy een erfge¬
naam van al zyne
goederen, anders kont gy Chriftus kind
en
erfgenaam met zyn.
Zolangealsdataardferyk in uwBeeltenis fteekt, 20
zyt gy des verdorven Adams aardfe Zoon: daar helpc
gecnhuichelery. Geeft zulkezoete woorden voor God
alsgywilt, 20zyt gy doch eenvreemd kind, en Gods
goederen behooren u niet toe, tot dat gy met den ver- <
looren Zoon weder tot den Vader komt, met een recht
bcrouw en waare boete over uw verlooren
erfgoed: daar
moet
gy met den willen geeft uit het aardfe leven uitgaan,
en den aardfen wille
vcrbrceken, hetwelkezeer doet,
met het gemoed en den willen
geeft zynwaarden fchat
vcrlaaten, daar roe den willen geeft gebooren was, en
moet in Gods willen
ingaan, aldaarzaait gy uwzaad in
GodsRyk, en word in God, alseenvrucht die in Gods
akkerwaft, nicuw gebooren, want uw wille ontfangt
Gods kracht; Chriftus geeftelyk lyf, vcrftaat hemelfe
,

,

wezentheid, diedeeeuwigedieptevervuld, endaarvxm
waft u een nicuw geeftelyk lichaam in God
dat den
tyddeezcslcvens, in't aardfe grove lichaam verborgen
fteekt, gelyk het goud in eenen fteen, alsdan zyt gy Gods
kind, en Chriftus goederen behooren u toe.
,

E 4
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T)e Ziele in aandacht
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over

de nieuwe Kredtuurl

jl'H

1- oen't zaadje fturf in's aardryks fchoot,
En fcheen vergeeten en verloorfcn ,
Toen groenden't Bloempje door dien dood,
En kwam gelyk een nieuw gebooren,
Uit duiftcre aarde in't fchoone licht,
Om reuk en verwen voor te draagen.
Begroet van's hemels aangezicht,

Met dauw en zonnefchyn in't dagen;
Zo wail: dc nieuwe kreatuur,
Als eigen wil gaat in't verderven,
In dpod en graf, al fmaakt het zuur,
Daar groent een leven door dat fterven;
Een bloem in't Paradys zo fchoon,
Al /icn't geen waerelds blind gebooren,

Hy ftaat voor God en zynen Zoon,
En ruikt door allcr Eng'len kooren.
6 J e z u lief! 6 ecu wig goed!
Hoe vuurig luff het my te worden
Een Bloempje aan uw Roozenhoed,
Daar nooit een lovertje verdorden!
6-Hecre Jezu voert my aan,
Om altyd in den dood te gaan.

Goddelyk Antwoord.
v oorwaar voorwaar , zegge ik u , zo iemant niet
gebooren en word uit water ende Geejl, hy en kan in het
Koningryke Gods niet ingaan. Joannes III:
,
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Op het XVI. Zinnebeeld.
Van dc

(jTelyk
dgod

Wcdcrgeboortc of nieuwe Kreatuur.

fchoone bloem uit de zwarte aarde, uit
de vcrrottinge desZaadsinecn ander cle¬
ment, delucht door het lichtderZonncverklaard, opwart , 20 wart de nieiuwe kreatuur het waare beeld Gods,
den

een

en

nit de duiftcre

grofhcid, uit den dood des ouden Adams,
d'uiterlykeoogen, niet in deeze waereld, maar
in het eenig reine element Gods dat in wen dig is.
En gclyk de bloem een water inzich zuigt daarhem
zynwezen van waft, zo zuigt deomgewendeZiele met
met voor

zyn begeerte dat water des levens inzich, cn caar van
wart hem dat hoogwaarde edele cn bovenmaaten fchoo¬
ne beeld , de nieuwe kreatuur.
Van dit water moet gy
niet denken dat het maar eene gelykenis zy, maar bet is

wezentlyk water, doch gyzult het ook niet vergelyken
by dit uiterlyke doodelyke water, of ook niet meenen
dathetcenrivier of vloeijende beck zy, diehierofdaar
aan een bezonderc plaats waare, och ncen! dat water
des levens is diehemelfe wezentheid, gebooren van dc
zachtmoedigheidderMajelteitGods, en deeze wezent¬
heid het water des levens vervuld de gantfe ecuwige
diepte dercindeloozeGodheid: zo dat als Chriftus ons
nood op het water des levens, wyniet en behoeven hier
ofginder, onder of boven tegaan, maar wyzullen door
dit uitwendige , doorbreekende onze dorftige begeerte
iudatinwendige, daarGodoveral-tegenwoordigis-, invoeren, aldaar is dit water des levens aan allc plaatfeti.
Derechte weg in'teeuwig leven is indenmenfeh; hy
heeftder Zielen wil in die uiterlyke waereld ingevoert,
die moet hy nu wederin zich , in dieinwendigegeeftelykc waereld, daar God ovcral-tcgenwoordig is, invoercn,
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ren, cn eeten geeftelyk brood, en

drinken geeftelyk wa¬
ter, daar van de nieuwe kreatuur.toeneemt, en een geihilte krygt.
Maar hy heeft een gevaarlyke en zwaaren weg te gaan;
want die omgekeerde wille moet wederinzich
ingaan,
en moet door dat fterren cn elementen
ryk doorbreeken:
6 hoe word hy aldaar gehouden! het moet een groote
ernft zyn geen huichelery, en met den wille in't fterrenryk, indeezeuiterlykewaereld teblyven.
Och ! in dit net der uiterlykeweelde blyven de meefte
menfchen hangcn, vcrftriktaanhaar verdorve luftenen
valfebegeerlykheden, enzyenbrecken niet door tot dat
inwendig, tot dat heerlykRykeGods; enomdatzydat
oudeleven niet willen affterven, zo en kunnen zy dat
nieuwe nooit erlangen.
Aan een wedergebooren

menfch zietmenuitwendig
veranderinge; zyn gedaante en geftalte des lichaams
isgelyk te vooren, en daarom acht het degrove waereld,
dieallesnahaareplompheid wil hebben, voor rook eu
wind; doch om dat de nieuwe geboorte van deeze wae¬

geen

reld niet en is, daarom en kanze ook van deeze waereld
niet verftaan noch begreepen worden.
Maar de nieuwe menfch is inwendig in den diepcti

grond, daar waft zy wezentlyk in den ouden verborgen,
gelyk dat goud in den groven fteen waft.
Zo u uwe oogen geopent waaren, ten tyde als haar
het uiterlyke vlees en bloed door den dood afvalt, dan
zond gy dit nieuw fchepfel, dat heerlykeen bovenmaten
fchoonebeeld zien ftaan, als een hoog verfierden bloem,
door den dood gegroent en uitgcwaflcn, in dat
vreug-

denrykeParadys Gods.

Z>£
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wederlegt den onden Adam.

Den

ouden menfeh , dat grove
Eezeeten van ecn fterren geelt,
Die nooit in dieper grond en raakte,
Dan in zyn moeder die hem maukte,

Sprak

beeft,

gemoed met (toucheid an,
dan,
Daarom gy alle vreugd gaat derven,
En zinkt in een geduurig fterven,
Zo vraagt een man, die nooit en zag:
Waar is de Zon? waar is den dag?
Gy zyt het zelf, 6 menfeh der zonden,
Die ons de oogen houd verbonden ;
Waart gy rein weg met al uw flyk,
Wy zagen God en 'tHemelryk,
En alle Engelen om ons heene.
Dat is geen waan; dat weet die geene,
Die eens door gun/l van't eeuwig goed,
Een oog outlook in zyn gemoed.
Daarom begeer ik u te laaten,
Zo lang ik leef wil ik u haaten,
En fnyden al uw luftcn af,
Tot dat gy my ontvalt in't graf.
myn

Waar is die fchoonen hemel

Goddelyk Antwoord.
\Jtf eejl nietgelyk ecn Paard, gelyk een Muil-ezel, welk
geen verjland en heeft. Pfalm XXXII: 9.
De dwaas zeid in zyn hertc ; Daar en is geen God.
Pfalm L1II: 2.
Een Ojje kend zynen bezitter, ende een Ezel de kribbe
zynes Heeren:

valk

en

\jnaar\ Izrael en heeftgeen kenniffe,

verjlaat niet. Jezaias I: 3.

myn

HET TWEEDE DEEL,
XVII.

Be

natmrlyhe rnnfche

en

,

begrypt niet dc dingen

die des Geejles Gods
zyn. Want zy zyn
heid
ende hy en kanzje niet
verflaan

hem dwaas-

,

geeftelyk^onderfckeidm worden,
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I

,

om

datze

Korinthen II: 14,

JEZUS

7S

EN DE

ZIEL.

Op het XVII. Zinnebceld.
Van het Paradys, waar het is, en hoe men
dat bijchoawen kan.

I~fetvernuft,

hetwelke

met Adam uit het Pa-

radys is uitgegaan,

vraagt : waar is dat Paradys
aan te treffen ? is hetver of
naby? is het in deezc
waereld

,

ofte buiten de ruimte deezer waereld

boven de fterren ?

waar woont

dan God

met

de

Engelen ?

en waar is dat lieve vaderland j daar
dood is, dewyl geen zon en fterren daar in
zyn ? zo moet het in deeze waereld niet weezen,
anders was het lange al gevonden geworden.
Lieve vernuft, niemant kan eenanderdaareen

geen

fleutel

daar

toeleenen,

eeii

fleutel

of het fchoon is dat iemant
heeft, zo fluit hy doch ccn

en

toe

andernietop, een ider moet met zyn eigen fleutel
opfluiten, anders komthy daar niet in: want, den
fleutel is den Heiligen Geeft , wanneer hy dien
fleutel heeft, zogaathy in en uit.
Daar is u niets naders als Hemel, Paradys en
Helle, totwelke gy geneegen zyt, daar zyt gy
in deezer tyd het allernaafle by, gy zyt tuflen beiden, en daar is tuflen ider een geboorte, gy flaat
in deeze waereld in beide de deuren, en hebt beide
de geboorten in u. God houd u in een poorte, en
roept u > en de Duivel houd u in de andere poorte,
enroept u ookj met welke gy gaat, daar komt
gy
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gyheen. Den Duivel heeft in zyne hand: macht,
eere, welluft envreugde, en den wortel daar in

isdedood

vuur. Zo heeft God in
zyne hand:
kruis, vervolging3 jammer, armoede, fmaaten
elende, en de wortel dier zelve is 00k een vuur,
en in het vuur een
licht, en in het licht die kracht,
en in de kracht dat
Paradys, en in het Paradys de
Engelen, en by de Engelen de vreugde. Die logge
uiterlyke oogen konnen het niet zien , want zy
zyn uit de alleruitwendigfte Geboorte uit
deeze uiterlyke waereld , en zien maar van den
glans der zonne: maar wanneer den H. Geeft in
de Ziele komt, zo baard
hy dezelve nieuw in God,
zo word
zy een Paradys kind, en krygt den fleutel
tot het
Paradys, die zelve ziet daar in.
Maar het logge lyf kan daarom daar niet
in, het
behoord daar 00k niet in, het behoord in de
aarde,
en moet
verrotten, en in nieuwe kracht,. dewelke het Paradys
gelyk is, in Chriftus opftaan aan het
einde der dagen, dan
mag het 00k in't Paradys
en

woonen, en eer

niet

,

het

moet

die

derde, die

alleruitwendigfte Geboorte tevoorenafleg-

gen, als deezen ruuwen rok, daar in vader Adam,
en moeder Heva
zyn geflaapen, daar in zy vermeenden wys te worden.

So

JEZUS

en de

De Ziele betraeht de

ZIEL.

nabjbeid Gods.

Ik meende ook de Godheid woonde
In

verre,
troon, hoog boven maan en fterre,
En heften menigmaal myn oog,
Met diep verzuchten naar om hoog;

eenen

Maar toen gy u beliefden te openbaaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaaren;
Maar in den grond van myn gemocd,
Daar wierd het liefelyk en zoet.
Daar kwaamt gy uit der diepten uitwaarts dringeh.

En, als

een bron, myn dorltig hert befpringen,
Zo dat ik u, o God! bevond,
Te zyn den grond van mynen grond.
Dies ben ik bly dat gy myn hoog beminden,

zyt dan al myn naalte vrinden.
Was nu alle Qngelykheid voort,
En't herte rein gelyk het hoord,
Geen hoogte, noch geen diepte zou ons fcheidcn,
Ik fmolt in God, myn lief; wy wierden beide
Een geelt, een hetnels vlees en bloed,
De wezentheid van Gods gemoed,
Dat moet gefchien. Och! help getrouwe Hcerej
Dat wy ons gants in uwen wille keeren.

My nader

Goddelyk Antwoord.
7j oude Zich

i em ant in

verborgenc plaatfen konnenvcr-

bergen, dat ik hem niet en Zoude zien, fpreekt de He ere ?

vervulle ik niet den hemel ende de aarde ? fpreekt de
Heere. Jeremias XXIII: 24.
En weet gy niet dat gy Gods Tempelzyt, ende de Geejl
en

Gods in ulieden

woont

\

1

Korinthen III: 16.

Hoc
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Si

XVIII.

Hoewcl hy met verve en is van ecn iegelyi^ van om.
Want in hem leeven ivy, ende beiveegeu ons, en zjyn

HandelingenXVII: 27,2.8.
Nabj u is het Woord in wwen monde

wy.

,

en

in

ttw

herte. RomeinenX: 8.
F

Op

Si

JEZUS

EN

ZIEL.

DE

Op liet XVIII. Zinncbeeld.
Van de

overal-tcgenwoordigheid,
nabyhetd Gods.

Mozcs fpreekt:

cn

De Heere onz^e God is een eenigen
plaats flaat: Van hem,
door hem, en in hem xjyn alle dingen. Item: Ben il^
met die alle dingen vervnld ' Item: Door zynWoord
z.yn alle dingen gemaaht, wat gemaakt is. Daarom
God

:

En

aan een

andere

zeggen, dathyaller dingen oorfprong
hy is die eeuwige onmeetelyke Ecnlieid, als tot
eenexempel: zoikdenke, wat zoude in de plaats
deezer waereld bly ven, wanneer de vier elementen
met het
getternte en de natuur weg kwam en ophield, alzo dat 'cr geen natuur ot kreatuur mccr
was ? Antwoord : Daar bleef die zelve eeuwige
Eenheid, daar uit natuur en kreatuur haaren oor¬
fprong ontfangen. Alzo ook wanneer ik denke:wat
is veel honderd duizend mylen boven her gefterntc,
of wat is in die plaatfedaargcen fchepfel is? hct
is die eeuwige, onveranderbaare Eenheid, welke
is dat eenige goed, dat niets achter hem of voor
hemheeft, dathemietsgeeft, ofneemt, of daar

moet men

is 5

van

deeze eenheid ontftonde

,

aldaar

en

is

gccn

grond,tyd,noch plaatfe, en het is den eenigen God^
of dat eenige goed, dat men niet uitfp/eeken kan.
Alzo verftaan wy dat'er in de eeuwige dicpte
geen plaatsje zyn kan, al was't zo klein als een
moftertzaadje, daar God niet wezentlyk in en tegenwoordig zou zyn,zo is hy dan ook in myne Zie-

le,
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le, och ja! en daar over ben ik hoog verheugt, dat
myn God en myn Vader my zo na en in my is. Ach
myn God, myn grond , hoe menigmaai heb ik
in myne
onverftandigheid, met uitgeftrckten halze
na den
gefternden hemel gezien, en gy waart zo
naby! o Jezus, myn fchoonite lief, nil hoef ik u niet
veel duizend
mylen van hier te zoekcn, want waar
uwen Vader is daar
zyt gy 00k. En dewvl gy uit
alle de
krachten uwcs

eeuwigen onrneetelykenVa-

dcrs, aan alle oorden, in de eiridelooze diepte der
eeuwigheid , van eeuwigheid in eeuwigheid gebooren wprdjZo word gy 00k in den cmtrek
myner

Ziclen
maakt

gebooren, zo dezelve zich nu maar lcdig
de grovigheden, die
zy door de valfe
wille, luft cn begeerte had ingezoogen, en alzo de
dcure open dqet, dan
gaat gy, o aankloppende Je¬
zus in, en doorvlceid de
gantfe Ziele met het eeuwig licht des levcns,dat gy zelf zyt. o Myn Ichoonftelief, het luft mynocli langer van u tegenwoordigheid te fpreeken, want gy zegt zelver: Ikjn myn
Vader z.ullen
ivoonwge maaken by de gecne die my lief
heeft. Joann. XIV: 2 3. Waar nu gy, en uwen eeu¬
wigen Vader,o fchoonfte Lief! tegenwoordig zyt,
daar gaat 00k den Heiligen Geeft van u beiden
uit,
gelyk 'cr 00k gefprooken word: Weet gy niet dat gy
tempelett des IJciligen Geefles zyt, die in u luoont, zo is
dan de gantfe goddelyke kracht na
zyne eeuwige
geboorte in den grond myner Zielen, als ecn ievende fontein, indien ik u, o zoetfte
Jezus, recht
liefhcbbc, en alle dingen verlaatende, u gerrouwelyk navolge.
van

f

z

De

ZIEL.
Ziele fpreekt van haar wez.cn, hoe haar God
gefchapen had, en door wellg middel zy
JEZUS

84
De

in haar

en de

eerjie jiand

wag

kpmen.

lien

water als kriftal, waar op geen kocltc fpcelt,
Ontfangt 2,0 fierlyk en 20 fchoon het zonnen beeld;
Zo was de fchoone Ziel, het edelfte aller dingen,
Die door de wysheid Gods een wezentheid ontvingen;
Een vonk van't eeuwig v uur, doorfchecnen met Gods

licht,
Een klaarcn Spiegel voor het eeuwige aangezicht;
Daar't eeuwig endrloos Een , in hoogte, noch in breete,
Noch eeuw'ge diepten, nooit te gronden noch te meeten,
Zich zelve fchouwde, en vond in een gefcnapen beeld,
Dat voor de fchepping in zyn wysheid had gefpeelt.
Dien klaaren Spiegel heeft de valfe luft gefchonden;
Dat kriftalyn gevuld met grovigheid der zonden;
Dien ftillen zuiv'ren grond beweegt uitzyn akkoort,
En de ed'le Beeltenis zojammcrlyk verftoord.
Wat zal de menfch nu doenrwat gaat hy belt voor gangen
Om drt verloorcn Beeld in't herte we£r te ontfangen ?
Een Wjlle , uitgaandc van het eeuwig Zielen-vuur,
Die dry ve,

als met een zweep, degantfe kreatuur,

Met al haar beelden uit, en fta de Godheid ftille,
Van alle neig'lykheid, dat hy volbrengt zyn willc.
Daar is geen and're rjpd, al kofi: het wee en pyn,
Het moet gelceden, pf het moet vcrlooren zyn.

Goddelyk Antwoord.
e
weeten] dat gy zoudet afleggen , aangaande de
voorige wandelinge, den ouden menfche, die verdorven
word door de begeerlykheden der verleidinge : Ende datgy
Zoudet vernieuwt warden in dengeefi uwesgemoeds,Ende
den nieuwen menfche aandoen, die na Godgefchapen is in

waarere-chtvaardigheidenbetligbeid, Efez: ^22,23,24.
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JEZUS en

de

ZIEL.

Op hct XIX. Zinnebeeld.
Van de Ziele

,

ivat my

eigentlyk. is,

God is een louter Wezen, van het welkc allc
dingenhaar wezen ontfangcn. Myn wezen vloeit
zonder middel uit God, en van het wezen vloeit
het leven, en van het leven de zaligheid. Vergadert u en allc krachten der Ziele in dat inwendige

derZielen, dat is, dat wezen, en ftaat ftil, zozal
God noodwendig inlichten.

Myn Ziele is een fpiegel, daar in God alle uuren
fchy nt en licht j maar dat ik zyn licht niet gants gewaar worde in myn Ziele,daar ben ik zelve oorzaak
van, om dat ik my niet onthoude van alle gefchapen
dingen, en myn Ziel niet bloot daar ftelle, zy word
te
menigmaai met uiterlyke dingen vcrmenigvuldigt, enverhindert datzy God in haar zelven niet
zien kan.
Zo de lpiegel voor my gehouden
zich
myn geftake en beeld in den fpiegel inbcelden, ik
wil of'wil niet: alzo ook indien zich de menfeh ont-

word,moet

leedigt van alle uitwertdige dingen , en dat alle
krachten in hct wezen vergadert zyn, en de menfeh
in

een

moet

vergeeten zyns zeifs en allc dingen komt, zo

God

noodwendig inlichten en inblikken in

de

Ziele, eneenzulkenblik is beterdande heele
waereld, met al haar gocd. In een fpiegel word een

aangezicht gebceld, en de gantfe geftake, maar de
natuur en hct wezen gaat daar niet in. Maar zo zich
God

X

HET TWEEDE DEEL.
§7
God verbeeld in de Ziel, zo
gaat natuur en wezcn
daar in. In fomma, die
goddelyke natuur vergiet
zich gants in dat blootc wezen der
Zielen,indien zy
louterenreinis. Myn aangezicht met
geftalte en
form vergiet zich wel in den
fpiegel, maar myn na¬
tuur en wezen
gaat daar niet in.Maar God giet zich
in de Ziel met natuur en al
zyn wezen: alzo is God
in de Ziele, en de Ziel in God. Den
wyn is in het
vat, maar het vat niet in den wyn: maar in de geeftelyke onzienlyke dingen gaat hetanderstoe. De
Ziele is in God, en God in de Ziele j God is in de
Engelen, en de Engelen zyn in God 3 dat water is
indebeek, maar debeek is .niet in't water, maar
zy zyn gefcheiden.
Chriltus fprak, Den Vader is in
my, endc
ben in den Vaider, ih^ en den Vader
in

ons.

Al die geehelyke wezens

zyn in u

,

en gy zyt

hebben gcen be-

paaling: de Ziele is in't lichaam en doch aan alle
plaatfcn in dewaereld, enbuitende waereld. De
Engelen zyn in gecn befloten bepaaling, en zy mogen 00k aan geene plaats verbonden zyn. God ver-

fiet zich
noodzaakelyk
in de Ziel,
zo den menfeh
zelver
affterft,zich zclven
verlochent,en
komt
em

in een onwectenheid zynes zelfs en aller
dingen.
God eift niet als eene bloote, loutere, lydende,

afgefcheiden Ziele 3 daaromlegtdezaligheid niet
aan ons

doen, of werken, maar aan een bloot louter

lyden, dat ik alle dingen en myn zelven laate, en
legge my ftil onderGod, en laat God alles in my
zyn, en blyve zelve nietsj dat is, de nieuwe geboorte en rechte
bekeering, en dat eeuwige leven.
F 4
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DcZielc

en de

ZIEL.

begeert Chrijlus, het brood des levcns ,
wezjcntlyk^in haar te hebben.

vBchoon ik het gantfe huis ver vuld met fpyze zag,
Endatik, alsecn Vee in'tgras, daarinnelag,

Noch blcef ik onverzaad, 't zou my geen voedfel geeven,
De fpys moeft in my zyn, indien ik zoude lceven.
Nu merkt, 6 menfchen kind, dit raakt uw ftand gcwis:
Schoon de eeuw'ge diepte vol der klaare Godheid is,
Zo lang het Zielenvuur niet eet van't godd'lyk wezen,

Zolangezal hetook cen dorrehonger weezen.
Gelyk van't voedfel dat het zaadje in zich trckt,
Een fierlyk Bloempje tot zyn lichaam word verwekt;
Zo word devuur'geZiel met nieuwheid overtoogcn,
Indien zy't wezen Gods heeft waarlyk ingezoogen;
Dat heilig wezen word zo heerlyk om't gcmoed,
Een fchoon en geeft'lyk lyf van hcmels vlees en bloed,
Daar brand zy eeuwig in, en geeft uit haar vertecren
EenlichtcnklaarenGeeft, eenfpiegel voor den Heere.

Dit is den nieuwen menfch, die in den ouden fteekt,
Als't goud in eenen fteen; wannecr den ouden breekt,
Dan ftaat den nieuwen blood, voor God en de Eng'len

koorcn;
Zo word,door't recht geloof,de rcchtc menfch gebooren.
Het recht geloove blyft niet flechts van buiten ftaan:
Maar breekt door alles heen, en grypt de God heid aat».
Die moet haar voedfel zyn, en kracht,en wysheid geeven,
Dat is haar brood en wy n, een fpys voor't rechte lcven.

Goddelyk Antwoord.
ben het brood des levcns

:

die

tot

my komt, en zal
en zal nimmer-

geenjins hongeren, en die in my geloefd,
meer dorjlen.
Joannes VI: 3^.

Ct"

po

JEZUS en de ZIEL:
Op hct X X. Zinncbecld.
Hoe dat wy

Cbriflus wez.cntl)kjn ons

moeten

h ebb en.

A 11c vochtigheid die vanbuiten is kan den boom niet

lielpen, maardc vochtigheid die hy in zichtrekt, geeft
hem leven, wasdomen vriichtbaarheid.
Of het overal vol vanChriftus was, enChriftus was
of kwam niet in my, zo mogt hct my niet helpen, ik
blecfeen verdorven cn vruchteloozen boom.
DitiseenChriften: die met den inwendigen grond,

was en

gemoeden willezich hceft tot de gefchonken genade in
Chrijius Jczus ingewend , cn in den willc zyner Ziele
geworden is , als ecu jong kind, dat allcen haakende
is na deborftetidcsmoeders, dat een dorft na dc moeder heeft, en des moeders borfl; zuigt , waar van

het

leefd.
Alzo ook is decze menfeh allcen eenChriften, wiens
Ziel en gemoed weder in die
des menichen leven ontfprooten is, als in dat eeuwigc

eeritemocder, (waar uit

Woord, het welkezich met derechtcmclkdes heils
heeft inonze, aan God blindemenfehheidgeopenbaard,)
ingaat , en deeze moederlyke melk in zyn hongerige

geeltelykc menfeh-

Ziele drinkt, waar van de nieuwe
heid ontftaat.
Want dat is alleen een Chriften ,

in wicn Chrlftus

wienChriftus na den inwen¬
digen grond, derZielen, is opgeftaan en lecvendig ge¬
worden
die daar Chriftus overwinninge tegen Gods
toorn, ook helle, duivel, dood en zonden (als Chri¬
ftus menfehheid, lyden, fterven cn opftandlng) in zynen
inwendigen grond heeft aangetrokkcti , daar het zaad
woond, leefd, en is, in
,

dervrouvve,

alsChriftusin zyne overwinning, in hem

HET TWEEDE DEEL.
pi
ovcrwint, en de flange in des boozen vices willc
dagelyks den kop vertreed , en de zondelyke luft des

ook

vlees dood.

Want in

Christus alleen worden wy ten goddelyken kindfchap en erven Chrifti aangenoornen; niet
door eenenuiterlykcn vreemden
fchyn cener byzonder-

lykgenadenaanneeming, dooreen

vreemde verdienfle

toegereekcnde genade van buiten: maar door eenc
k'inderlyke , inwoonende , geleederlyke wezentlyke
genade, daardesdoodsoverwinnaar, als Chriflus met
zynleeven, wezen en kracht inons, van onzen dood
opflaat, eninonsheerften werkt, als ineen ranke aan
zynen wynftok, gelykdcSchriften der Apoftelen door?
gaans betuigeq.
Dat is geen Chriflen, die zich al.leenmet het
lyden,
fterven en de voldoening Christi
troofl, en hem
datzelvealseen genaden-gefehenk
toerekent, en evenwel een wild dier
onwedergebooren blyft, zulk een
Chriflen een iegelyke goddelooze. Want een ider wil
gaarn door een genadeu-gifte zalig worden : den Duivel
eener

,

woude ook alzo door een

van buiten
aangenoome gena¬
de , wel gaarn weder een Engel zyn.
Maar dat hy zoude omkeeren, en worden als een
kind,
en uit Gods genaden-water der Liefde en H.
Geefl nieuw

gebooren worden, dat fmaakt hem niet: Alzo ook dcu
tytel Chriflen niet, die den genaden-mantelChrifli wel
omhangt, maar in de kindsheid en nieuwe geboorte
mag hy niet ingaan, nochtanszcgt Chriflus, dat hy anders het

Ryke Gods niet en mag zien.

De

9i

JEZUS en de ZIEL.

De vcrhchte Ziele vcrkjaard het uittrlyhc vernuft;
het affcheiden eenes rechtvaardigen.

Op

wellc eeti wyzc of ecne Ziel,
Die Gods geboden rein bewaarden,
Na dat haar vlees cn bloed ontvicl,
Ten hemel vaard van deezer aarden?
Zo

vraagd het oude Adams kind,

Dat alle wysheid heeft verlooren,
Aan God en't Vaderland zo blind,
Als hier op aarde een blind gebooren.
Wanneer de Ziel zo gants en gaar
Haar zelf ontzinkt, en houd zich ftillc,
Dan word de Godheid openbaar,
En woont in haar gelaaten wille;
Ontvalt haar nu het vlees en bloed,
Dan is zy met Gods licht doorfcheenen,

Als't yzer met een heeten gloed,
Dat is Gods hand; waar zou zy heenen?

Zy is met hcerlykheid gekroond,
En zelf den Tempel en den Hemel,
Daar God met zynen glans in woond,
En zynen Geeft met zoct gewemel.
Het hemelryk is zonder maat,
Gclyk als boven zon en fterre,
Zo wel ook hier, daar de aarde ftaat,
In de eeuwigheid is na noch verre.

Goddelyk Antwoord.
Zrgtf den rechtvaardigen , dat het \hem\ welgaan

zal ; dat zy de
JezaiasIII: 10.

vrncht haarer werken zullen eetett.

Zd-
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XXI.

Zalig

de dooden , die in den Heere (1erven,
Ja 9 zegt de Geefl , oj) dat zy ruflen
van haaren arbeid: ende boars werken volgen
zyn

van nu, aan :

mogen
met

hoar.

OpenbaaringXIV:

I J.
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Op het XXI.

Zinnebceld.

Hoe't z.icb met eon vroome
't

Zicle vcrhoud, irt

affierven des Lichaams.

JLJ'atuiterlykevernuftfpreekt: dc Ziclc, wan-

neerdievanhetlichaam fcheid, vaart zy dan niet
in den hemel of in de helle, gclyk men in een huis
ingaat, of gelyk men door een gat in een and ere
Waereld

ingaat!

Antwoord. Ncen, daar is geen invaaren op zulk
wyze, want hemel en helle is overal-tegenwoordig: het is maar een inwendinge des willens,
of in Gods liefde, of in Gods toorn, en zulks gefchied in den tyd des lichaams , daar van Paulus
Zcgt:Onze wandeling is in den hemel. En Chriftus ook
fpreekt: Myne Schaapen hooren myne ftemwc, en il^
een

dat eenwige
(cheuren.

henne haar^en zjy volgen my, en ikgeeve haar
I even, en niemant z.alz.e nit myne hand

Zovraagthetvernuft: Hoe gefchicd dan zulk

ingaan des willens in den hemel ?
Antwoord. Wanneer zich de wille te gronde '
God overgecft, zoverzinkt
buiten alle grond en plaatfe,

hybuitenzynzclve,

daar allcen God openbaaris, werkt cnwil, zo word hy hem zelve een
niets na zynen eigen willen: alsdan werkt en wil
God in hem, en dan woont God in zynen gclaatcn
wille5daar door word de Ziele geheiligd, dat zy in
de goddelyke mile komt. W anneer nu
verbreekt, zo is de Ziele met

doordrongen,

het lichaam

goddelyke liefde
en met Gods licht dooricheencn,

ge"
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doorgloeid, daar

zyneduillerheidverliell.

Dat is de hand

daar Gods liefde de Ziele
gants
haar
eenfchynend

py

van

het

Chrilti,

doorwond

cn

in

lichtennieuwlevenis, zo iszy
in den hemel,
eneentempeldesH.Geelles,
en is
zelver Gods

hemel, daar in hy woont.
Dat uiterlyke vcrnuft
fpreekt:Hoe komt het dan
dat die
heiligeZiele in deezer

tyd zulk licht en zulk

een

groote vreugde niet volkomen mag bevinden ?
Antwoord. Dat
hemelryk is in de Heiligen in
haaren geloove werkende en
bevindely k, zy voelcn
Gods liefde in haaren
geloove, daar door zich de
wille in God
overgeeit: maar dat natuurlyke leven
is met vices en bloed
bekleed, en llaat in den tegenzet van Gods
toorn,met de idele lull deezer waereld
omgeeven, welke dat uiterlyke doodelyke leven
Heeds

doordringt: daar op de eene zyde de waereld,

op de andere zyde de
den vloek des toorns

*

Duivel, en op de derde zyde
Gods, in vlees en bloed, dat
leven
doordringt en zift,daar door de Ziele dikmaal
in angll llaat, wanneer alzo de
helle op haar
dringt,
en zich in haar wil
openbaaren*
doch zy verzinkt in
de hoope van Gods
genade, en llaat a Is een fchoone
rooze midden onder de
doornen, tot dat het ryke
deezer waereld van

haarafvalt in'tllerven des lichaams: alsdan word
zy eerll recht in Gods liefden
openbaar, wanneer haar niets meer verhindert. Zy
moet deezen
tyd met Chrillus in deeze waereld

wandelen; Chrillus verloll haar uit haare eigen hel¬
le, nadicn hy haar met zyne liefde
doordringt,en by
haar in der hcllen ftaat, en haare helle
in een hemel
veranderd.
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den jland der

godloozen.

M
Den

aar ach ! wat ondcrfcheid is dit!
goddeloozen geeft zyn wille

In handen van den helfen fmit,
Die kwaade meefter houd hy ftille,
Die fteekt zynZiel in'tbrandend vuur,

Vanboosheid, leugen, nyd entooren,
En al wat mcer van die natuur,
Door't ryk des afgronds word gebooren.
Die idelheden met elkaer,
Te zaam geknoopt en vaft verbonden,
Die wordcn in hem openbaar,
Nu is zyn Ziel een huis der zonden;
Want zy doordringen't gants
Met haar natuurelyke krachten,

gemoed,

Gelyk het vuur een yzer doet.
6 Mcnfch! te groot om wdinig te achten,
Hoc loopt gy zelf in uw verdriet,
In eeuwig jammer en elende,
Dat wil dien goeden Vader nict,

Hy fchiep

u

niet tot zulk een ende.

Goddelylc Antwoord.
Wee
want

de

godloozen , het zal \hfrri\ kwaalyk gaan:
vergeldinge zyner handen zal hem gefchieden.

den

JezaiasIII;

xi.

ma
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>

IVcet
gy nut dnt wien gy u zelven felt tot dienftknechten tergehoorzaamhetd,

gy dienflknecbten zyt des
gehoorzaamt , ofte der zonde tot de
ofte der gehoorzaamheid tot gerechtigbeid ?
RomeinenVI: i<5.

geenen dun gy
dood ,

C
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-
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Op het XXII. Zinnebecld.
cen
godlooz^e Ziele gaat, als haar

Hoc "t met

het lichaam affterft.

H1
gaat het dan met den godloozen ?
Antwoord:
oe

Die godlooze Ziele wil in deezer tyd
goddelyke gelaatenheid haares willens
gaan, maar gaat geduurig in eigen luft en begecrte,

niet in de

in de idelheid
vat maar

valsheid, in des duivels willen: zy
boosheid, leugen, hovaardigheid, gieen

righeid, nyd en toorn in zich, en geeft haarcn wiile
daar in: die zelve idelheid word in haar openbaar en
werkende, en doordringt de Ziele gants en gaar,
gelyk een vuur dat yzer. Deeze kan niet tot godde¬
lyke ruftekomen, want Gods toorn is in haar open¬
baar

:

en zo

2iich nu het lichaam van de Ziele fchei-

det, zo gaat eeuwig berouwen en vertwyfelen aan;
want zy bevind, dat
zy gants zulk een angftelyken
gruuwel geworden is, en fchaamt zich, dat zy zou-

met haaren valfen wille tot God
indringen, ja zy
kan ook niet,want zy is in den grim gevangen, en is
zelver een loutere grim, en heeft zich daar midden

de

ingeflooten door haar valfe begeerte, welke zy in
zich heeft verwekt. En dcwyi Gods licht niet in
haar fchynt, en zyne liefden haar niet bcroert, zo is
zy een groote duilfernis, en een pynelyke angftclykeVuur-wel, endraagtde helle in zich, en kan
dat licht Gods nietzien. Alzo woont zy in zich
zelveninderhellen, en daar en bchoeft geen invaaren, want waar zy immermeer is, zo is zy in

HET TWEEDE DEEL.
pp
der hellen
en of zy zich veel honderd duizend
,

mylen konde

haar plaats begeeven, zp is zy
weliinge en duitternis.
Dat uiterlyke vernuft
ipreekt:Hoe komt het dan
dat de godlooze in deezer
tyd de helle niet voelt,
dewyl hy zo na, ja in den menfche zelve is ?
Antwoord: Hy voeldze wel in zyn vals
geweten,
doch hy verltaat dat niet, want
hy hecft noch de
aardfeidelhcid, met dewelke hy zich veriultigd,
daar aan hy vreugde en wellult heeft: ook heeft dat
uiterlyke levcn noch dat licht dcr natuur, daar in
zilch de Ziele
veriultigd, datalzodatpynigen niet
doch in zulk

van

ecn

mag openbaar worden. Maar wanneer het iichaam

fterftj zo kan de Ziele zulken tydelyke wellull niet
mecr
gcnieten, en zy heeft ook dat licht der uiter¬
lyke waereld verlooren: alsdan Itaat zy in eeuwige
dorlt cn honger na zulke idelheid, met welke
zy
zich alhier heeft
vermaakt, en zy kan doch niets
bereiken, als maar zulk een valfe ingevatte wilie,
het welk zy in deezen leven te veel heeft
gchad, en
zich doch niet laat
vernoegen, dat heeft zy alsdan
te
weinig: daarom is zy in eeuwigen honger en.
dorlt na idelheid, boosheid en
lichtyaardigheid:
zy woude altyd gaarn noch rtieer boosheid doen,
en heeft doch niets daar
in, of daar mee zy dat kan
volbrengen, zo gefchied zulk volbrengen maar in
haar zelven, en zulk een helfen
honger en dorlt
kan eer niet gants
openbaar worden, eer haar het
Iichaam aflterft, met het welke
zy alzo in wellult
heeft geboeleert, het welke haar
toevoegden waar
na *y belult was.
G
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De Ziele houd haar naaflen voor, het onruftig zwervctti
en hoe zy tot waare rujie zlom mogen komen.

Xloe

topt de Ziel, en zockt met vlyt te ruftcn,
Nu hier, nu daar, in veelderleye luften,
In geld, in goed, in weelden en in pracht,
In eer, in roem, in heerfchappy en macht,
In luft des vlees, in drinken en in eeten,
In lift, in konft, in wysheid en in weeten;
Maar al vergeefs, ly vind haar rufte niet,

Gelyk men't klaar aan kleine en grooten ziet.
Zo zwerft een fteen, van zyne plaats geheven,
En door een hand met kracht om hoog gedreeven,
Hy vind geen ruft eer dat hy leid op de aard,
Zyn eigen grond, dies valt hy nederwaart.
& Arme Ziel, zo ver van huis en erven,
Ziet hier een beeld van uw elendig zwcrven,
Vielt gy met kracht op God, uw eerfte grond,
Het was gedaan, gy vond uw ruft terftond;
Doet gy dat niet, zo moet uw eeuwig leven,
o Arme Ziel, in eeuwige onruft zweeven;
Dat is een vrucht te bitter en
Bedenkt u recht, het eeuwig

tc

wrang,

duurd

zo

lang.

Goddelyk Antwoord.
*Zv ZuUen rujlen

op haare Jlaapfteden , een iegelyk die
oprechtigheid gewandelt heeft.
De godlooze, zeid myft Cod ^ en hebben geenenvrede.
JezaiasLVII: 2,21.

\}ri\

Zyn

Loot
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Laat

ens

gaan : op

ddtt

dat

engeloovigheid

ens

benAArfligen 'cm in die rujfe in tt

met iemant tn

en

dat zxlve

Vfille. Hcbr. IV:

11,

exempel der

JE ZUS
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Op hct XXIII. Zinnebceld.
Van de

eenige ruftplaatfe der Zieley
welke die is.

(jeen ding en heeft rufte voor dat het is daarhet

t'huis hoord,

dat is, in zynen eerften oorfprong.
Werpt een fteen om hoog, hy zal weder ter aarde
vallen, hy zal niet ruften voor dat hy weder op de
aarde leid, wane de aarde is zyn fubftantie en
zyn
oorfprong, Ons lichaam, dewyl het ook een aardfe
fubftantie is,

en

zal mede niet ruften

voor

dat het

weder in de aarde is: Maar onze edele Ziel, die
een Geeft is , en na het beeld en de
gelykenifle

Gods,

God gefchapen, en een eeuwig wezen
gehad heeft, die is altyd ongeruft en ongctrooft cer dat zy in God ruft, en met God vereenigd is.
Dat vuile aardle vlees mag haar wat
bedriegen,
verleiden
en met hem ter ^arde nedertrekken,
en een
tyd lang met tydelyke vermaakelykheden,
en
vleefelyke welluften ondei houden 5 maar als zy
weder tot haar zelven kcert, en in haaren grond
ziet, dan zucht zy weder als een balling die uit
zyn land verftootenis, en als een kind dat zyn Vavan

in God

,

der verlooren heeft: Want deZiele is van God zo

edel, fubtyl, geeftelyk en goddelyk gefchapen,
dat haar geen ding en kan verzaadigen, en in vrede
doen ruften, dan God zelve j want als
zy in God
niet ruft , zo is zy altyd onverzaad en ongeruft.
Zo
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Zo roept nu God zo vriendelyk, de cdelc Ziele,
die't (als cen duive) alles
overvloogen, en nergens
rufte gevonden heeft, tot zich, zeggende: Komt tot
my alle die belafl en belaaden zyt,

ikjial u verkwikken.
God, in alle dingen hebt gy rufte gezocht, en niet gevonden. Komt tot God, in hem
zult gy zalige rufte vinden, want
hy is uw God,
uw
oorfprong y hy is de eeuwige rufte der zalige
geeften. Gyhebt cen eeuwig ongefchapen wezen
in hem, en een
gefchapen wezen van hem j daarom alle kreatuuren die met u in der
tyd van God
gefchapen zyn, die wyzen u van haar, zeggen¬
de : Wy zyn met u
gefchapen kreatuuren eenes
Komt tot

Gods en

Scheppers, wy en hebben geen rufte in
zelven, hoe zoud gy dan rufte in ons vinden ?
daarom gaat tot uwen oorfprong, daar uwen
geeft
afgekomenis, en in hem zult gy eeuwige en za¬
lige rufte vinden.
ons

Och! had ik.doch de vleug'len eener Duive,
Op dat ik mogt van de aarde heenen ftuiven,
Ik vloog zo ver tot dat ik rufte vand,
In

mynei^ God, myn rechte Vaderland.
Vlicg voort, 6 Ziel, vlieg voort, gy hebtze beide:
Vcrftand om't goedc en't kwaade t'onderfcheidenj
Aandachtigheid, om't onderfcheiden goed,
JVlet kracht en ernft te grypen in't gemoed 5
Vlieg over't vlees en zyn verkeerde luftcn,
Zo zult gy zacht in God uw Vader ruften.
Ds

JEZUS en

104

De Ziele in

(jty

de

ZIEL.

aand<nchtighetd over het tverj^
der verlojjwg.

zaagt de gramfchapGods in de eeuwige natuur,

Door de ongehoorzaamheid ontftooken als een vuur.
Den Duivel als een Wolf beluft op't bloed der fchaapen,
Vaft grimmen; de eeuw'ge dood, en de eeuw'ge afgrond
gaapen.
Ter

and'rezyde, ochHeer! datwasdehoogftenood,
Zaagt gy ons wapenloos van alle kracht ontbloot,
Daar was noch hulp, noch raad, toen had gy medelyden
Met de afgevallen Ziel, en ftelde u tuflen beiden;
Gy wierd onsTchild,en bleef zo vaft en trouwlyk ftaan,
De py len vielen fcherp en fchrik lyk op u aan!
Dat tuigd het dierbaar bloed, uit al uw roode wondcn,
Dat op der aarden vlood voor al des waerelds zonden;
Dat hiet eerft liefde, 6 Ziel! waar blyft gy met den loon
Voor uw verloflinge, dien fchoone levens-kroon ?
Ach! wie ben ik, myn God, en wie zyt gy, myn Hcerc!
Waar zal een Worm in't ftof een Koning mee vereeren!
Naamt gy't verbryzeld hert niet voor uw lyden aan ,
6 Diepfte liefde Gods, zo konde ik niet beftaan,
Noch blyf ik evenwel in eeuwigheid u fchuldig,
Voor't uitgeftorte heil, zo groot en menigvuldig.

Goddelyk Antwoord.
V.n vreefd niet:

Ik ben de Eerjle ende de Laatjle :

Ende die leeve, ende ik ben dood geweefi : ende ziet
ik ben leevendig in alle eeuwigheid. Amen. Ende ik
hebbe de Jleutels der helle ende des doods. Opcnbaaring
I: 17,18.
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Waarlyk. hy heeft

onze krankheden op zich gem*
fmerten die heeft hy gedraagen, Dc
ftrajfe die ons den Vrede aanbrengt , was op hem,
ende door zyne ftriemen is ons
genetzinge geworden.
Men

,

en onz.c

JezaiasJLIII:

G f

Op

io5

JEZUS

en

de

ZI EL.

Op het XXIV. Zinnebeeld.
Ben

t'z.aamenjpraal^ tuffen de Verlojfcr,
en de
verlojle Ziele.

Dc

verlofte Ziclefpreckt: Ach myn edelepaarl, en
gcopende vlamme mynes lichts, in myn angltig vuurleven, hocveranderdgy my in uwe vreugdc! AlchoonfteLief, ik ben u in mynen vader Adam ontrouw gcworden, enhebbe my doorde vuursmacht, in wclluft
en idelheid des
uiterlyke waerelds gewend , en eeno
vreemdeboelfchapaangenoomen, en hadde alzo moeten ecuwig in een duifter dal , in vrecmde boelfchap
wandelen, wanneer gy.niet waart ingroote gctrouwheid door uw doordringen , en verbreeken des toorns
Gods,'en der hellen, en duifieren doods, in dat huis
myner elenden tot my gekomen , en myn vuur-levcn
uwezachtmoed en licfde wedcrgebracht had.
oZoeteliefde, gy hcbt my water des eeuwigenlevcns
nit Gods bronmede gcbragt, en my in mynen grooten
dorfl verkwikt: in u zien ik Gods barmhertigheid,
welkemy te vooren in de vreemdc boelfchap verborgen
flond: in u kan ik my verheugen, gy v'eranderd my myne
vuur-angft in groote vreugdc. Ach! allervriendelykfte
Lief, geeft my doch uwe paarl, dat ik eeuwig mag in
zulkcn vreugde ftaan.
De Verloffer Jezus Chriftus fpreekt: MynlievcZielc, engetrouwefchat, gyverheugt myhoog in uwbcginnen: het is waar, ik ben door dediepedeuren Gods
tot u ingebrooken, door Godstoorn, door hcl en
dood,
in dat huis uwer elenden
en hebbe u myne licfde uit
genaden gefchonken, en u van ketenen en banden verloft
daar aan gy vaft gebonden waart ; ik hebbe u
myn trouw gehoudcn , maar gy begecrt tcgenwoordig
,

,

een
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gaarn met

u

Gy wilt

myn paarl tot u eigendom hebben,
gedenkt doch, myn lieve Ziele, hoe gy het voor deezen in Adam verwaarlooft hebt
,
daar toe ftaat gy
noch in groot gevaar, en wandelt in twee

waage.

gevaarlyke

ryken

: als met uwen allerdiepften wortel, den vuuroorfprong, wandelt gy in den lande, daar zich God,
eenen fterken iverigenGod, en eenen verteerend vuur
noemd.
In het anderryke wandelt gy in
deuiterlyke waereld,
in de lucht, in louter vcrdorven vlees en
bloed, daar
dcs waerelds wellult met des Duivels
aangrypen, alle
uuren over u heen ruift:
gy mogt in uwe groote

vreugde
wederomaardsheidinmyne fchoonte invoeren, en my
myn paarltje verdonkeren. Ook mogt gy ftout worden,
gelykalsLuciter wierd, als hy den paarl tot een eigen¬
dom had, en mogt u van Gods
harmony afwenden, zo
moefte ik hier na eeuwig van
myne gemeenfchap berooft zyri.
Ik wil myn

paarl in my behouden, en wil in uwe verin myn wedcr levendig gemaakte inwendige menfchheid, in den hemel in u woonen en
myn paarl voor het Paradys bewaaren, tot dat gy deeze
aardsheid van u aflegt: alsdan wil ik u
myn paarl tot
een
eigendom geeven : Maar myn aangezicht, en de
zoete ftraalen des
paarls, wil ik u den tyd van dit aardfe
leven gaarn aanbieden.
blcekte

,

en nu

,

De

fo8
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de menigte der ftrik^ett

des Duivels.

Ik

zag dc waereld breed en wyt,
Met duizend liften overfpreid ,
Dat mogt een hart met recht doen fchrikkcn,
Ontelbaar waaren al de ftrikken;
ft Gcfchooren net ftond overal,
Der voeten Angel lag in't dal,
En zeer verhoolen langs de wegen;
Een lift uit de afgrond opgefteegen,
Had gants bedricglyk hier en daar,
Veel looze bruggen, vol gevaar,
Met konft gebouwd, 6 konft der hellen!
Zo fpits om kwaad in ft werk te ftellen!
Ik zuchteen fprak: ach Vader! ach!

Myn God,

myn

fchoonfte Lief, wiemag,

Wie mag die menigte gevaaren,
Die ftrikken en dat looze garen

Ontgaan? tocn wierd 'er klaar gezeid,
Alleen de waare Ootmoedigheid.

Goddelyk Antwoord.
7,n nuchteren [ende] waakt:
de

Duivel, gaat

wien

hy zoude

om

mogen

want uwe tegenpartye

briefende Leeuw, zockendc
verjlinden. i Petrus V: 8.

als

een

Win
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Wie is de man, die den Heere vreefl ? hy zal hem on*
derwyzen in den weg, [dien] hy zal hebben te verkiezen.
Myne oogen zyn gedtturiglyk op den Heere; want hy zal
mynevoeten nit het net uitvoeren, PfalmXXV: 12, if.

Qp

no

JEZUS ende Z I EL
Op het XXV.
Van de

Zinnebeeld.

tnenigcrlei Jirikkcn des Duivels, en
hoc deceive te ontgaaa zyn.

T^cn Duivel is ecn duizend konftenaar, dc wyde

liltige aanllagcn, bcdricgelyke ftrikken en netten, hy loerd de Zielc na
als een behendige vogelvanger, de grove zondaars
zoekt hy dieper en dieper in zonden teftorten, cn
doorwaereldlyke dingen op te houden van de hcmelfe, en die alreede op den goeden weg zyn zoekt
hy weder te verleiden, die al ver gekornen zyn,
in dezelve zoekt hy de eigenheid aan te ftooken,
om haar te verheiFen in Geeftelyke hovaardyc, cn
hy kan zich wel voor doen als een Engel desLichts,
dat een geoefende Ziele genoeg te doen heeft, oin
te onderfcheiden, of het Goddelyk of Duivels zy
het gcene hem fomwylen voorkomt.
Welk is dan de veiligfte weg , om deezc gevaarlykheden te mogen ontgaan ?
Geen andere als deeenvoudigeweg der waare
ootmoedigheid.
De wille des menfehen zal zich met alle vernuft
en begeerte, gants in zich verzinken als ecn onwaardig kind , dat de hooge genade Gods nict
Waart is, hem ook geen weeten noch verftand toemeeten , ook geen verftand in de kreatuurlyke
zelf heid van God afbidden, noch begeeren > maar
waereld is vol van zyne

zichmaarllecht

en

eenvoudig in de liefde en gc-
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nade Gods, in Chriftus Jezus inzinken
, en zyn
vernuft en zelfheid in't leven Gods ,
gelyk als
dood te zyn, begeeren, en zich het leven Gods
in de liefde
gants overgeeven, dat hy daar mee doe
als met zyn
werktuig, hoe en wat hy wil. Geen
dichten in goddelyke zaaken of
menfchelyke gronden, zal zich dat eigen vernuft voorneemen, oolc
nietwillen of begeeren, alsmaar

Godsgenade in
gelyk als een kind dat maar geduurig na desMoeders borfthaakt, alzo zal den
honger maar geftadig in Gods liefde ingaan, en
zich gants niet van zulken
honger laaten afbreeken, wanncer dat uiterlyke vernuft in't licht triumpheert en fpreekt: Ik hebbe dat waare kind, zo
zal haar de wille der
begeerte ter aarde buigen en
indie
Chriftus alleen,

ftand

hoogfteOotmoedigheid

en

flechten

onver-

invocren, en tot haar zeggen: gy zyt zot,
gymoet u in die zelve met groote ootmoedigheid
inwinden, en gants in u te nieteworden, u ook
noch kennen , noch liefhebben
, alles wat aan,
en in u is moet zich
nietig, maar bloot een werk¬

tuig Gods achten enhouden,

en die begeerte al¬
invoeren, envanalle ei¬
gen wecten en willen uitgaan, het ook alles voor
nietig houden, en geen wille fcheppen om ooitin

leen in Gods erbarmen,

ofverdaarwederintegaan.

na,
En zo dit gefchied, zo treed'de
natuurlyke w illc in zyne
onmacht, en den Duivel heeft ook geen
vermoogen meer om hem alzo te ziften met zyne
val fe
begeerte, want die plaatfen zyner rufte wor-

den hem gants dor en

onmacbtig,
•

Vt
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gelaaten en Jiil in't
louteringe.

vuur

der

^^Jeen^oetfte
Jezus,bronderliefdcenvriend'lykheid,
Gy hebt geen luft daar aan, dat dc arme Ziele 1yd,
Uit u engaatgeenvuur; de vlammendeczerfmerte

Ontfpringcn uit den grond van't ongezuiverd herte,
Myn ongelykheid en gebreken der natuur,
Zyn zelf het brandhout van dit fcherp verteerend vuur,

En eer en wil ik niet verloft zyn noch ontbonden,
Voor dat dit levend vuur zyn voedfel heeft verflonden;
Het duure lang of kort, wy trooften ons de pyn,
Want anders mogt ik nooit met God vereenigd zyn;
Laat branden zo het wil, ja laat de vlammen wafifen,
Tot de eigen willegants verflonden zy tot afle,
Dan left het vuur van zelfs gelyk een leven fterft,
Dat uit en afgeteerd zyn kweekend voedfel derft.
t Eigen wil, die my zo lange hebt gefcheiden
Van God, het hoogfte goed, hoe wil ik my verblyden
In uwen ondergang, want ziet na uwcn dood
Ben ik in God, myn Lief, verloft uit allenood.
Ach! zoetfte Jezus, ach! verfterkt my met uw krachtcn,
Zo lang dit lydcn df urd, op dat ik niet verfmachte.

Goddelyk Antwoord.

Zialig

is de man die verzoekinge verdraagt; want als
by beproeft zal geweejl zyn , zo zal hy de kroone des
lev ens ontfangen, we Ike de He ere belooft heeft den geenen die hem liefhebben. JakobusI; 12.
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Wie zoude de

afdwaalingen verjiaan ? reinigt

my

de verborgene
[afdwaalingen.] PfalmXIX: I 5.
De fmeltkroes is voor het zilver
$
ende den overi
voor het
goud : maar de Heere

'van

SpreukenXVlI:

groeft de her ten*

3.
H

Op

JEZUS

ii4

EN

ZIEL.

DE

Op het XXVI. Zinnebeeld.

\

jVan de lout ermge

Als
npch

der Ziele door lydeyt.

de menfch eens gereinigt is, zo is 'er
nader reiniging , en dan noch een

een

nader
Dat fterven
dat toenee'men

en verworden
gaat op, gelyk a Is
opgaat.
Niemantenzal meenen, dat de geene die des

eeuwigen levens verzekerd is, daarom niet

te lyhebbe.
Wanneer die uitverkoorene in der hellen ko-

den

en

lyden zy die gaarn van liefde, hoewel het
haargrootefmerteis, gelyk als iemant diezich in
't lyden geeft voor een ander, die
hy hertelyk lief
heeft, niet en begeert van't lyden ontflaagen te
zyn, hoewel het hem groot lyden is, op dat die
andere zyns lydens vry zy.
Hoe grooter dood , helle en verdoemenifle,
hoe grooter leven
hemel en zaligheid. Hoe
grooter dood
helle en angft , hoe grooter
en
hooger geboorte , hemel en leven daar na
volgt.
Chriflus fpreekt : Wie niet en verlaat , enz.
Lukas XIV: 33. Wat de menfchc verlaaten
zal dat moet hy eerft hebben. Alzo heeft de
men,

,

,

menfche

rykdom

nu
,

eerft Vader

waereldlyke

Moeder

,

eerc
•

'

,

vrienden,

,

konft

,

enz. en
deczc

HET

deeze

TWEEDE DEEL.
ny
verlaatinge is een beeld van het geene dat

namaals ook verlaaten word:
uit

want wat men

daar

ontfangt, naamelyk die vrucht, die uit de
vcrrottihgc of verwording van de aardfe dingen
gewaflen is, daar

om verrotten
,

laaten :
al

en

aan moet men

en

uit zulk

dan ook weder -

die zelve goederen ook

ver¬

verlaating komt dan noch
een
hooger ontfangen, en een hoogervrucht,

daar

een

dan al wederom verworden
moet,
dan ook honderdfout weder
voortkomt. Alzo ftrekt zich dat fterven en
ver¬
en

aan men

uit dat

verrotten

rotten

geduurig hooger en hooger ,
ook de vrucht en het leven dat uit desgelyken
zulk fterven
cn verworden komt.
Paulus fpreekt:
Ik^elendig menfche! wie zalmy
verlojjtn uit bet lichaam deez.es doods i Rom. VII:
vers
24. daar zal men merken , dat Paulus
geen
lichaam des doods cn hadde aan die

wy't
ven

,

lturf: het
had daar
langer
uit veel fterven
aan

dingen daar

aan hebben, want daar aan was
hy
en het was niet
noodig dat

geftorhy daar meer
ging hem niet meer aan en hy
,

niet mede te doen , maar was
geheel in een hooger leven gekomen, daar aan hy al weder fterven moeft, en
een lichaam des doods
draagen. En hoe hooger
hy in dat leven kwam , hoe hooger hy ook in
dat fterven
kwam.
Indien het goud

gevoelen had

en

konde

fpreeken, o! hoe zoude het van zulk een groot
lydcn zcggen eer 't tot zuiverheid gekomen
was.
H

z

De

ii6

JEZUS

De menfche is

verborgen

bezeeten, daar hy niet
bevind

wanneerze

ZIEL.

en de
,

met

vecl dingen

van en weet, dat hy eerft
hem on tr ok ken werden. Ook

gevoeld de menfch zomwylen nocb des afgangs
in hem

en weet niet wat het is, het welk
zo zwaar valt dat het de Heere maatigen moet.
Dat wy in zo grooten lyden komen, is daarom niet dat God luft aan ons
lyden heeft, maar
,

zomtyds

hy
en

ontneemt ons die dingen daar wy op
dat is ons zulk ecn lyden.

ruften,

JE-

II7

JEZUS EN DE ZIEL.
HET

DERDE
v.

DEEL.

*

DeZiele haar aan de gaaven^openbaa-

ringe en inlichtingeGods niet vergenoegende^begeerd^na den aard der
liefde, met haar beminde gants
vereenigt te zyn^enhaar zelve
in den goddelyken afgrond
in te zinken, als een
drup-

pel waters in den wyn.
Die den Heere
I

aanhangt

,

Korinthen VI: 17.

H 5

is

een

geefi [met hem.]

De

*i8

jezus

en de

De Ziele haaren God
«

ziel:

vajl aanklccvcnde.

A

X\.ch neen! ik laat u niet, ach ncen!
Gy kunt, noch zult my niet ontvlieden;
Ik houw aan God, myn eenig
Een,
Hct ga zo't wil; en of't gefchieden
Dat aarde en hemelryk verging,
Het raakt my niet, dat mag gebeuren,
Om

verlaat ik alle ding,
dat mynen Wi l ontfcheuren ?
Myn God, myn Lief, myn eenig goed,
Al ging myn lyf en ziel te gronde,
Zo lang daar noch in myn
gcmoed,
Een fnak, een vonkje word

Wie

een

2ou

Zo lang

gevonden,

word

gy van my bemind;
Met zoctheid hebt gy my gevangen,

Golyk

men

lokt

een

fpeelend kind,

Nu lufi: het my u aan te
hangen.
Gy zyt myn grond, waar zoude ik gaan?
Gy zyt myn God, u honde ik ftille,
Myn Will e-g e e s t grypt nergens aan,
Gy meugt het maaken naar uw Wille.
■r>

Goddelyk Antwoord.
L eetien kleinen toorne hebbe ik myn aangezichte van u

een

oogenblik verborgen : maar met ecuwige goedertiereH'
ontfermen. JezaiasLIV: 8.

he id zal ik
my uwer

Wien
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XXVII.

Wlen beh
en

lujl

my

ik^ [nejfens u] in den Hemel
neffens u
ook. niets op der aarden. Bezwykt myn

vlees ende myn

herte > zjo is God de rotzfteen mynes
berten, ende myn deel in eeawigheid. Pfalm LXXIII:

vers

2j*j z6.

H 4

Op
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Op het XXVII. Zinnebeeld.
Van

een

fierk^ aanhangen der Ziele,
waare gelaatenheid.

aan

God, in

O f bet fcheen dat gy my verlaaten woud,o God

Vader! en dat gy uw aangezicht verbergende
my fprak: ] k en wil u niet 5 Zo wil ik doch u,
en anders en wil ik niet als u,
magik u niet hebben zo wil ik niets, nu ik u eens liel'gekreegen heb,

myn
tot

zyn my alle dingen die gy niet zyt ydel , en zy
mogenmy nietvcrnoegen. Gy kunt my 00k niet

ontvluchten,

hals

o

God! myn Lief j wantik hange

mynen wille, ik heb myn wille
vanallesafgekeert om u alleen vaft te houden, ik
heb mynen wille gants in uwen wille overgegeeaan uwen

met

daarom o Heer! maakt het met my zo't u
het hoogfte behaagelyk is. Ik overgeevc cn
ofFere my in den verborgeri afgrond uwer Godheid, o Heere! wilt gy my behouden of verdoemen
dat ftaat in uwe macht, uwen wille ge-

ven -j

op

,

fchiede aan my.
A1 ging myn ly fen Ziele

(zo't mogelyk was) te
lange als 'er noch een vonkje levens in
rny is, zo lange wil ik u liefhebben, zo lange wil
niet,

zo

ik aan u houden, en anders wil ik met mynen wille
nergens aangrypen.
Met de zoetigheid der verwonde liefde hebt gy
my tot u getrokken, en gebragt tot de gevangene
liefdedaarik u niet ontloojpen kon, en nu ben ik

geko-

HET

DERDE DEEL.

lit

gekomen in de raazende liefde, het gaa nu alles zo
't

wil, ik en verlaate u nimmermeer.
Ach ! dat wy dus zonder
liegen, uit een oprecht herte fpreeken mogen, daar toe
help ons de
vloeijendefonteindereeuwigegoedheid. Amen.
De menfche houde hem in't
lyden zonder vermaakelykheid der krcatuuren, ende en zoeke geen
troofter noch beklaager, maar zet dat alles aan den
Heerc: hy zy ongetrooft en
onbeklaagt tot dat de
Heere komt, en hy verfmaade alle vreemde uitbreuk en uitvlucht, enverwacht den Heere. De
Heere zal getrouw aan hem houden in rechte
order, hem laaten lyden tot zyner eeren,
des menfchen
vordering of voortbrenging i
het welk hem de menfch verhinderen zoude, wanmaate en
en tot

neer

hy ongelaaten in't lyden, den Heere niet

en

verwachte.
Dat lyden
draagt een groote vrucht in zich,
daarom zal men daar in op den Heere wachten.
Den Pfalmift fpreekt: Ik^ hebbe den Heere
lange
verwacht j ende
hy heeft z.ich tot my geneigt , ende
myn geroey gehoort. Pfalm XL: 2.
Ik_ wachte oy den Heere , van den ecnen morgeti
tot de an deren. Pfalm CXXX: 6.

Enjezaias: oWel alle de geenen die op God wach¬
! die hem verwachten zjtllen nimmtr te
fchande
worden. JezaiasXXX: 18,
ten

Hr

De

in

JEZUS

De Ziele door de

Zo word

een

en

de

ZIEL.

Goddeljke gena.de verktinkf*

Roozenhof

met

morgendauw be-

fpoeld,
Van't Wefte windje zacht en vriend'Iyk aangeblaazen!
Gelyk des Heeren geeft myn aangezicht verkoeld,
Nu ik in wederwil vanal des vyands raazen,
Gegroend in't Paradys , door eenefcherpe dood,
My ns Heeren bloempje ben,befprengt met zynen bloede,
Dat hy uit lout're liefdeop lftyne blad'ren goot.
Datis eenlevensdauwdie 'tg^eft'lyk lyf kan voeden.
Zyn kracht is myne tuin, zyn vriend'Iyk aangezicht
Myn fchoone zonnefchyn; A waereld! toeft niet langer,
Gaat door den dood uws zelfs in't ongefchapen licht,
In't fterven word u w grond van't rechte leven zw^nger,
En baard het nieuwe kind,dat door Gods geeft geteeld,
Zyn oorfprongfchoon gelykt, en met een voile weelde
In eeuwigheid voor God zyns V aders oogen Ipeelt,
Eenzaligheid, van my, noch niemantuittebeelden,
6 Waereldswysheiddwaas vernuft, wat zytgy blind,
En meend dat niemant, fchoon hy brcekt doorhel en
zonden,
Het fchoonc Paradys in deezen leven vind:
Neen van het oude dier en word het nooit gevonden,
Maar't nieuw gebooren kind, uit Water en uit Geeft,
Word van den Bruidegom geleid in groote vreugden:
Enfchouwt zomwyl dat land, daar'tvoorgeen uitgang vreefd,

Maar eeuwig woonen zal,beklced met fchoone deugden.

Goddelyk Antwoord.

D ie overwlnt,
des levens

,

ik zal hemgeeven te eeten van den boom
van het paradys Gods is.

die in het midden

Openbaaring II: 7.

Hy
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Hy blfe my met de kuflenzytiesmonds, want urn
ttitneemende liefde is betcr dan wyn.
Myn Lieffie is

wder de lelien,

myn,

ende

Hoogelicd I: z.

i\ben

Hoogeliedll: id.

zyn9

dieweidet
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Van dankjn lofder Ziele, aan haar Verlojfer.
zy u, o grooten

God, in

uwe

kracht en

zoetigheid, lof, dank, fterkte, prys en eere, dat gy
my van den dryver der angft verloft hebt: o gy
fchoonfte Lief, mynhertevattetu j waar zyt gy
zo iange ge weed; ? my dacht, ik waare in der Hellen in Gods toorn. 6 Allervriendelyklte Lief, blyft
doch by my, weed doch myne vreugde en verkwikkinge, geleid my doch op rechte wegen: in
uwe liefde overgeeve ik my: Ach! ik ben voor u
donker, maak my doch licht, oedelLief, geeft
my doch uwe zoete paarl, legtze doch in my.
o Grooten God inChriftusJezus, mi pryze en
loove ik

u

in uwe waarheid, groote

macht en heer-

lykheid, datgy my hebt myne zonden vergeeven,
hebt my met uwe kracht vervuld: ik juiche u in
myn leven,en loove u in uwe vaftigheid, welke niemant opfluiten kan als uwen geeft,in uwe barmhertigheid: myne gebeenten verheugen zich in uwe
kracht,en myn herte fpeelt in uwe liefde. Dank zy
en

u

eeuwiglyk,dat gy my uit der hellen verloft,en den

dood in my tot een leven

gemaakt hebt:tegenwoor-

dig bevinde ik uwe beloofde waarheid, o zoetfte

Lief! laat my doch niet weder van u wyken,vereerd

weell doch

my doch uw paarlekrans, en blyf in my:
myn eigendom, dat ik my eeuwig in u verheuge.Plalm XXIII. De Hecre is m)n herder , my en
z,al mets ontbreeken.

HETDERDEDEEL.

izy

Hy cloct my nederliggen in gr'azjge weiden ;
loy
voert
my zacbtkens aan z.eer ft ill e water en.
Hy verkwtkt myne Ziele j by leid my in bet [poor
der

gerecbtigheid, dm zynes naams wille.
ging ik__ 00k in een dal der fcbaduawe des doods
i'kjn z.oude geen kwaad vreez.en, want gy zyt met my;
uwen ftok^i en uwen
ftaf, die vertrooften my*
Gy ricbt de tafel toe voor myn aangez.icbte tegen
over
myne tegenpartyders; Gy maaht myn boofd vet met
oli myn beker is
ovtrvloeijende.
Immers zjillen my bet
goede ende deweldaadigheid
volgen alle de dagen mynes lev ens; ende ik zalmhet
bins des Heercn blyven in
lengte van dagen.
Hi

,

,

y

en

Pfalm CIII: 1,2,3,4. Looft den Heere
myn Ziele:
al wat binnen in
my is zynen

Looft den Heere

Heiligen

myn

naame.

Ziele, ende en vergeetet gtene

weldaaden.
uwe
ongerecbtigheid vergeeft, die alle uwt
kranhbeden geneeft.
Lie uw leven verloft van bet
verderf: die u kroond
met
goedertierenbeid en barmbertigheden.
van

zyne

Lie alle

ten kusje van uw zoete mond,
God! myn Lief, myn overfchoone,
Nam ik voor al de Konings Kroone,
En Scepters van het aardfe rond >
Een blikje in myn Zielen grond,
Is veelmaal meer dan alle
weelden,
Die zich de waereld kan verbeelden,
Of die ooit menfeh
op aarde vond.

o

Vi

-
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De Ziele fpreekt van de loutere ver~
eeniging met God.

(jelyk

ccn waterdrup, gcplengt in rooden wyn,
Haar zelf zo gants verliefl: aan lmaak, aan reuk en verwe;
Zo louter moet den geeft in God verfmolten zyn,
En gants te gronde toe haar eigen wille (lerven;
Dat is den eis, die God aan zyne fchepf'Jen doet,
Al wat zich hier verheften kant, word uitgefpoogen;
Dit doet de liefde uit een oprecht en rein gemoed,

Dat altyd voor zyn God in kleinheid leid geboogen.
Wat dwaasheid houd ons op van dezen waarden dood?
O zalig zinken in een zee van waare weelde,
Daar de arme menfchheid fchoon en ryk'lyk word ver-

good,
En fpant de kroon van al wat deeeuw'ge wysheid beelde.
Befchouwt ecns recht mynZiel, vindgy des vrcdcns
maat

In't eeuwig Koningryk, daar uit zo vcel gemoeden,
Uitzoveelduizendenmaareenen Wille gaat,
In deeeuwigeoorfprong en fontein van alle goeden.

Myn Lief, myn Bruidegom, myn allerfchoonfte Heer!
Ach eenig eeuwig een , myn rykdom, myn hoogwaarde,
Gy zyt het eenig al, en al wat ik begeer,
Wien heb ik neffens u in hemel of op aarde?

Goddelyk Antwoord.

P

ie myn vlees eet, en myn bloed
ende ik in hem. Joannes VI: y6.

drinkt, die blyft in my,

Op dat zy alle een zyny gelykerwys gy fader in my,
ende ik in a, dat ook Zy in ons een zyn.
Ik in haar, ende gy in my. Joannes XVII: ai,

HET DERDE DEEL.
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XXIX.

Jndien wy met

hem eene ylante gewcrden zyn in de
gelykrnaakinge zynes doods, z.o z.ullen wy het ook^zjyn
[in de gelj/krnaakinge zyner\ oyjlandinge. Romeinea
VI:
f.

Die Heere
den

IKorinthenVI: 17.

#

is

sett geeji
aanbangt
[met

Op

12.3

JE ZUS EN DE
Op het XXIX.
Vm de

anneer

wy

ZIEL

Zinncbceld.

vereeniging met God.

het woord liefde noemcn

die geiliefd word,
Doch dewyl het niet
nen

,

zo

vereenigende kracht,

wy daar mede een
die van hem, die daar lief heeft,

meenen

den geebegeert een ding te maaken.
en van

mogelyk is dac twee dingen
geheel en in alle manieren een ding zouden werden, of het eene moefl gantsvergaan 5 zo zoekt
de liefde

evenwel die allernaafte en

vereeniging. En

bekwaamfte

alhoewel het is dat de gelyke-

niflen den menfch een weinig konnen onder wyzen,

nochtans de waare vereeniging, die de
hebben mag, zo ongelyk, als God
hooger is als alle kreatuuren.
Ziet den geenten boom, de ente word door het
voedfel der aarde met den flam een boom , alzo
word de Ziele door het voedfel der genade en liefde
een geefl met den Geefl Gods.
Wanneer men een druppel waters in een vat
met wyn laat vailen , zo veranderd dat water in
wyn, het verliefl zyn eigen natuur, en neemt de
natuur van den Wyn aan, in verwe, reuk, fmaak,
enallekrachten: Alzo valt ookdeZiel indie ongemeetenheid Gods, als een druppel waters in de
grootheid der Zee, en zy behoud alleen dat wezen der Zielen , maar alle de ktachten zyn vergood j dat is ,-met God doorvloeid 3 gelyk
een
toe,

zo

zynze

Ziele met God

^

HETDERDEDEEL. izq
flerre, die van natuuren duifler zynde , met de

klaarheid der

zonne doorvloeid word.
Daar is noch een gelykeniile van twee
fpiegels,
wanneer men dezelve
tegen elkanderen ftelt, zo

ontfangt elk dcs anderens beeld geheel in hem >
met
zyn cigen beeld, dat in den anderen fpiegel
gebeeld is, alzo is't ook met de eeuwigheid en des
menfchen herte > wanneer uit het boek der Liefde
deeze woorden vervuld worden : Myne
Licffte is
tat

my

gekeert,

en

ik^ ben

tot

hem gekeert

;

dan zyri

deeze twee Spiegels tegen elkander gezet. Als God
dan de Ziele verklaaren wil met het licht der
Maje-

fteit,

zo

ontfangt de Ziele dat beeld en de klaar¬

heid , en het bekennen en gebruiken Gods in haar
zelven volkomen, en haar eigen bekennen en
ge¬
bruiken in God, veelvolmaakterals dieuiterlyke

fpiegels doen, want die blyven altoos Wezentlyk
van elkander
gefcheiden 3 maar de Ziele, alzo dra
als zy dat heerlyke beeld des eeuwigen
fpiegels in
zyne onbegtypelyke klaarheid ontfangt, zo word
zy in dien zelven oogenblik, met dien onbegrype-,
lyken , heerlyken klaaren goddclyken fpiegel
vereenigd, en daar in verflondcn cn verfmolten,
gelyk een druppel waters in den wyn verlmelt, of
als een vliegende vonk in een groot vuur.
,

toe

JEZUS

i50

en de

De Ziele tegen

ZIEL.

de waereld.

Ja't

is gelyk; zo dwaas ik voor uw oogen ty,
Zo dwaas, 6 waereld! zyt
gy wederom voor my,
Zo dwaas als gy my acht, wyl ik de welluft
haate,
En alle dingen om het eenig goed
verlaate;
Zo dwaas fchat ik u weer, dat
gy het al bchoud,
V oor't eenig waare goed,en kieft den

flyk voor't goud.

Jazegtgy, 'tuweiswind, iktaft myn fchat met handen,
6 Onverftandig dier!
verberg u nuvoorfchanden,
Zy t gy to wys, en laat een fchoone diamant,
Schoon gy hem fcheld voor wind, niet vaaren uit uw
hand;

Veel minder zult gy my; al noemd
gy't rook en winden,
Den paarel rooven die ik in myn hert bevinde.
6 Onverftandig dier! het

levendig gemoed
Grypt veelmaal vafter als gy ooit met handen doet;
Doch't is vergeefs met u, 6blindvernuft!
teftryden,
Als dag en nacht verfchild, to
zyn wy ook gefcheiden;
Ik ben een vrucht in't licht,
gy in de duifterheid,
Elk waft uit zyn en grond tot aan den
rypen tyd,
Dan Oogft elk ryk zyn vrucht met luft in
zyne fchuuren.
Uw fchat valt van u weg, myn fchat zal
ecuwig duuren.

Goddelyk Antwoord.

Vergaderd
u geen fchatten op der aarden
de

, daarze de
roejl verderft ende daar de dieven doorgraaven ende Jleelen. Maar vergaderd u fchatten in den
kernel, daarze noch motte noch roejl en verderft ende
daar de dieven niet en
doorgraaven, noch enJleelen. lYant
ivaar uwen
fchat is, daar Zal ook WW herte zyn. Mattheus

motte

en

,

,

VI: 19,20,21.
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Op hct XXX. Zinrrebeeld.
Van den [chat des gemoeds, en van
der waereldfe menfchen.

de grofheid

Daar is geen grooter dwaasheid voor de waereld, als
het leven van

een

Cnriften; want

zy

ziet hem alle die

dingen, daarzy haar heil cnhoogftevermaak inzet, als
drek weg werpen en verfmaaden ; en dewyl zy grof,
plomp en diers is, zo en word zy niet gewaar waarom
datdeeze verlaatingegefchied; zynoemt hcmdwaas en
uitzinnig , ziende dat hy al zyne goederen verkoopt;
maar van den hoogwaardigen fchat , dierbaarder dan
alle Koningryken der aarde , die hy in den Akker gevonden heeft, en weet zy niets. Zymeenddat hy zich
met rook en wind verzadigt, want zykend geen goed
nochrykdom, als datzymet haardicrlyke handen tad;
haar van het taflen of voelcn des gemoeds zegt,
kanzy niet vcrflaan, meenende dathetinbeeldingcn

wat men

dat
en

bedriegelyke droomeryen zyn, nochtans behoordcn

zy zo plomp niet te zyn, dat zy niet zou konnen vcr¬
flaan , dat het edelfteen fubtielfle minder kan bedroogen
worden als. het grove en plompe. Nu is immers het gemoed des menfchen de fontcin en welbrondeslevens,
meerder als de-uiteriykc leden des groven lichaams, dat

beweeginge van haar uitvloeijende krachten onten meerder als deuiterlykezinnen, die van haar
als uit haaren wortel ontftaan; meend gy nu dat decze
edele grond niet kan onderfcheiden, of zy wezentlykc
waarheid, of datzy een vliegende damp heeft, daar gy
in uw grofheid wel weet te onderfcheiden , of gy een
paarl, of een ftroohalm in uw uiterlyke hand hebt.
6 Verblinde menfeh, hoe zyt gy zo gants in het dierelyke
leven overgegeeven ! och hoe dwaas en uitzinnig zyt
zyn

fangt,

gy
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datgy dat tydclyke en vergankelyke voor
het eeuwigeen onverderfelyke verkieft. 6 Aan welk een
ontrouwen
vricndverbindgy u, aandeeze bedriegelyke
gy voorons,

waereld, die haar beminnaars indeuuredes doods niet
deallerminftevertrooftingetoebrengt, haarverlaat, en
laatzearm, naakt en elendig heene vaaren. Gy zict die
immersdagelyksvooroogen, waaromzytgy dan noch
zodol? ochhoegaarn wouden wy u tot onzegefpeelen
hebben ! in het eeuwig groenende en vruchtdraagende
Paradys, daar Godonzen Vader onszo vriendclyk verwacht, enonsalszynelievekinderender genade, inzyn
Vaderlyke armen omvangen wil, daar wy eeuwig in
voile vrede en vreugde voor zyn allerheiligfte aangezicht
Zullen fpeelen.
Och word doch wys, en houd het voor geen waan,
de dingen die verre fchynen komen eindeling naby.
Waakt op, en bemerkt met aandacht, of gy in deeze
waereld t'huis hoort.
Indien gy de vruchten

eenesvrecmden lands eet, zo
geloofd gy wel dat 'er zodanig een land is daar die vruch¬
ten gewafTen zyn; waaromzouwdandeZiele, eetendc
de zoete vruchten des Paradys, noch twyfelen of 'cr 00k
een Paradys zoude zyn?
6 Necn!

gyzoud die geene geloodat zyu voor liegenzouden ,
gy geloofd doch doorgaans de gemeene waereld wel,
ven,

cn waart

gy wys

dieliever fterven,

ecr

laatu het herte niet langerverrtokken en verblinden
hem, die u gaarn eeuwig in zyn gezelfchap had.

van
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vergelyht al het doen des waerclds
by kinderfvel.

XT
V erwonderd u dat zo, 6 wyzewaereldling,
Dat ik my niet verheugc in eenig waerelds ding!
Zo weinig als gy u van herten kund vermaakcn,
En recht vernoegen laat van de allerminfte zaaken,
En beuzelingen, daar't onnoozel kind me£ fpeelt,
Dat zich vgti wat gerings en kleins wat groots verbeeld,
Zo weinig konnen my alleaardfe dingengeeven,
Daar gy mede overbrengt den tyd van 'tgantfe leven,
'

Hetgeldengoed, het goad cnzilver, deed'lefteen,
De lekk're fpyze en drank, de iierelyke kle£n »
De macht en achtbaarheid gediend en aangebeden,
Defchoolgeleerdheid, konften waereldlykezeden,
De weelde en welluft, en het vleefelyk gemak,
En and'redingen, die noch hoorcn om het pak,
Den groven zwaaren lad der Zielen te vergrooten,

Datallcs zie ik aan, als gy der kinderen kooten,
E11 minder fpeeltnig,daar zich't knaapje med vermaakt,
In zyn onwysheid, ecr't tot deftigheid geraakt:
Maar God zy lof, wy zyn die kindsheid al ontwaflcn,
h Vermaak deskinderfpels en zoude ons niet wel paflen,
Voor's Vaders oogen, die ons tot wat hooger riep,
Toen hy de Ziel zo fchoon tot zyn Vriendinne fchicp,

Hy zelver feden fchat der Ziele, en die hem vinden,
Die achten't al met my voor idelheid en winden.

Goddelyk Antwoord.
7joeht de dingen die boven zyn
tende

aan

,
daar Chrijlus is zit'
\hand~\ Gods : Bedenkt de dingen
niet die op de aarde zyn. Kol.III: 1,2.

de rechter

die boven zyn,

Idel-
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Op het XXXI. Zinnebeeld.
De

wo or den

der opperjle Wysheid; en van
idelheid aller mtwertdige dingen,

do

jSpreuken I:20,tot 3 3.De opperjle wysheid roept overluit

daar buiten ; zy

verheft haare jlemme op de Jiraaten.
roept in het voorjle der woelingcn; aan de deuren
dcr poorten fpreekt zy haare redenen in der
Jlad.

Zy

Gy Jlechte, hoe lange zultgy de flecbtigheid beminnen I
zich de [potterye begeeren ? ende de
Zotten weeten[chap haaten ?
Keert utot myne bejiraffinge: Ziet, ik zal mynengeefl
ttlieden overvloediglyk uitjlorten ; ik zal myne woorden
ende de fpotters voor

u

bekend maaken.

Dewyle ikgeroepen hebbe, ende gy lie den geweigerd hebbet ; myne hand uitgejlrekt hebbe , ende daar nicrnant
en was die
opmerkte:
Ende hebbet alien mynen raad
verworpen; ende myne

bejiraffinge niet gewi/d:

Zo zal ik 00k in ulieder

ten

,

wanneer wwe vreeze

verder[ lachen

:

ik zal [pot-

komt.

Wanneer uwe vreeze komt gelyk eene verwoejlinge,
ende u verder[ aankomt als een wervelwind ; wanneer
u

benaauwdheid en angfl overkomt:
Dan zullen zy tot my roepen, maar ik en zal niet ant-

woorden
my

de

:

zy

zullen

niet vinden :

my vrocg

zoeken

,

maar en

zullen

Daarom dat zy de weetenfihap gehaat hebben , ende
vreeze des HEEREN niet en hebben verkooren.

Zy en hebben in mynen raad niet bewilliget: alle myne
bejiraffinge hebben zy ver[maadet.
Zo zullen zy eeten van de vrucht haares wegs, ende
Zich verzaadigen met hfiare raadjaagen.
Want
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afkeeringe der Jlechten Zalze dooden, ende de
voorfpoed der Zotten zalze verderven,
Maar die na my hoort, zal zeker woonen : ende by
Zal gerujl zyn van de vreeze des kwaads.
Idelheid der idelheden, zeid de Prediker, idelheid der
idelheden, Het is al idelheid. Pred. I: 2.
Ik zag alle de werken aan die onder de Zonne gefchicden : ende ziet, het was al idelheid, ende kwellinge
des geefles. Pred. I: 14.
Pred. II: 4, f, 6,7,8,11. Ik maakte mygrootewerken,
ik bouwde my louizen, ik plantede my wyngaarden.
Ik maakte my haven, ende lufthoven, ende ik piantede
Want de

boomen in dezelve, van allerlei vrucht.
Ik maakte my vyvers van water en, am daar mede te
bewateren het woud, dat met boomen groende.
Ik kreeg knechten en maagden, ende ikhaddekinderen
des huizes ! oak hadde ik een groot bezit van runderen

ende fchaapen, meer dan alle die voor my te Jerutalem
geweejl waaren.
Ik vergaderde my 00k zilver ende goud, ende kleinodien der Koningen, ende der landfchappen : ik befielde
my Zangers ende Zangerejjen , ende wellujligheden der
menfchen kinderen fnaarenfpel, ja allerlei fnaarenfpel, enz.
Doe wende ik my tot alle myne werken , die myne
handen gemaakt hadden , ende tot den arbeid die ik
werken de gearbeid hadde : ziet het was al idelheid, ende
kwellinge des geejles, ende daar in en was geen veordcel
,

under de Zonne.

AlleswatGod niet is, of omGods wille niet en gefchied, is idelheid. Alle werken en woorden die niet
omGods wille, en tot zyner eere gefchieden, die zyn
verlooren. Alle dingen te verlaaten om God te verkrygen, dat is de waare wyshcid, want God is het eenige

gocd.
I s
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geeftcljke fchoonheid hoog
de

waereldfc.

y ^yn to flecht niet als gy meend,
Dat wy geen lchoonheid zouden minnen,

Al ons verfierfel is van binnen,
Niet van een worm of vee ontleend.
Wat hoorden meefl: tQ zyn gepreezen ?

Gy fierd een haaft verdwynend beeft,
Wy fieren fchoon een eeuw'gen geeft,
Met hooge verwen, uit Gods wezem
't Zyn geefl: gedachten zo gy't acht,
Geen droomen noch gcen beuzelingcn,
Maar waare wezentlyke dingen,
Die gryp'lyk zyn, beftaande uit kracht.
6 Zaagt gy't kleed, het lyf der Zielen,
Zo dun en klaar als kriltallyn,
Doorvloeid van de eeuw'ge zonnefchyn,
Gy zoud voor deeze fchoonheid knielen;
Wy ruilden met geen Konings wyf,
De Zyde, 't Purper en Scharlaken,
En konnen haar zo fchoon niet maaken,
Al was't van goud en paarlen ftyf.
Daarom, 6 menfch! gy zyt bedroogen,
Of gy geen fchoon van buiten ziet,
De waare fchoonheid kend gy niet,
Een duilternis bedekt uw oogen.

Goddelyk AntwoorcL
Konings dochter is geheel verheerlykt, inwendig.

PfalmXLV: 14.
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Welker verjierfel zy, niet hetgeenc utterlykjs,

\beJlaande] in hetvlechten deshairs, endeomhangenvan

goud, oftevankleederen aantetrek^en: JMaar de verborgenmenfche des berten, in het onverderfelyk^[yer-

fter(eP\ eenes zachtmoedigen enjiillcn Geejl,
isvoorGod. I Petrus 111: 3*4.

kojlelyk^
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Op het X X X11. Zinnebeeld.
Van de

inwendige geefteljke fchoonheid.

Is men van inwendige fieraaden en fchoonhcden fpreekt, zo moet gy niet meenen dat het zelve

gelykeniflen zyn: o Neen,hct is alles wezentlyk. Zaagt gy de fchoonheid der nieuwe geboorte,
gy mogt u niet hoog genoeg verwonderen. Een
diamant, robyn, ofandere cdele fteen, leggende
in de klaare zonnefchyn, is zeer doorluchtig, glintnaar

iler£nde en fchoon. De nieuwe kreatuur ,'die in den
ouden groven menfch vcrborgen opwaft door het
voedfel van het water des eeuwigen levens , het
welke de gantfe Godheid vervuld en door den

is doorluchtig als kriftal •, zy vergelykt
zich met het eeuwig licht der goddelykeMajefteit,
van het welke zy gantsdoorlcheenenword. Wat

H.Geeft,

ditnuvoor een fchoonheid is, kan niet met woorden uitgefprooken worden-, maar God kan het,
dien hy wil, door 't opendoen der geeftelyke

oogen,

wel laaten zien.

alle

oefeningen den
uiterlyken menfch trekt in den inwendigen vernuftigen menfch, en deeze twee menfchen (naamelykdezinnelykekrachten en de vernuftige krachten) haar gants eendragtig opdraagen in den allerinwendiglten menfch, dat is, in de verborgentheid des geeftes, daar dat waare goddelyke beeld
inlegt, en haar dan gants indringen indengoddeWanneer den menfch met
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lyken afgrond, daar in de menfche eeuwig was in
zyne ongefchapenheid: en wanneer de barmhertige God den menfche alzo vindin zyne louterheid,
enindeblootheid toegekeert, zo neigt hem den
goddelyken vaderlyken afgrond, en zinkt in den
louteren toegekeerden grond, en daar overformt
hy den gefchapen grond, en trekt hem in de onge¬
fchapenheid dat de loutere geeft des menfchen
,

alzo eens met hem word 5 mocht het
zyn dat den
menfch hem zelven zien konde, zo zag
hy hem
zelven zo bovenmaaten edel in God, dat
hy

gantfehem zel¬
ven honderd duizendmaal edeler dan
hy zelver is.

lyk meende hy waare zelver God,

en zag

ten ander mag zyn
Om't logge lyf met

duure tyd befleeden,
fierlykheid te kleeden,
Op dat het dier in een gemaakten fchyn,
Het fchoonfte kind en
aangezien zouw zyn.
Tcrwyl de Ziel, die eeuwig blyft in't leven,
Met duifternis
elendig is omgeeven,

En voor het beeld der Godheid, na de dood
Het flangen beeld moet draagen, al te fnood.
Wy willen maar de inwendigheid verfieren,
En vlees en bloed, dat dier, zo
hoog niet vieren 5
Dien ezel mag onwaardig heenen gaan 5
Men mag

hem

vry befpotten en verfmaen,
op zyn gevallen paflens
Als'tnieuwe beeld maar aande Ziel mag wallen,
En worden tot een tempel toebereid,
Daar God in woond met zyne Majefteit.

Wy willen niet
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Koningljke

regee-

ringe Gods.

Den hoogenvoetbank
hemel is

En de aarde

een

uw troon,
uwer voeten.

Ja Koning, wien alle Eng'len groeten,
U paft den Scepter en den Kroon;
Gelyk in't Ryk der Serafynen,
Zo fchoon ook in des menfchen hert,
Wanneer dat uwen hemel werd,
Daar gy als Koning komt verfchynen;
Dan word het vlees uw voetfchabel,
En onderdaanig aan de krachten,
Die op des Konings wenken wachten;
En vliegen op 2yn hoog bevel.
Dan worden de uiterlyke leden,
Een flaaf van't Koninglyk gemoed,
Dan word de Hang in vlees en bloed,
Den gantfen dag 2,yn kop vertreeden,
Zo lange tot de fcherpe dood,
Zyn roofflot ftoord en maald tot afle,
Dan is de Ziel't gevaar ontwaflen,
En eeuwig buiten alle nood.

Goddelyk Antwoord.
komt nietmetuiterlyk gelaat.
,
Ziet hier, ofte ziet dadr:
IVantziet, het Kon 'mgryke Gods is binnen ulieden. Lukas
KoningrykeGods

Noch

men

zal

met

en
zeggen

XVII: 20, ai.
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Op het XXXIII.
Van het

ZinnebeelcL

Ryke Gods.

D

gefchreeven: t)en Hemel is myn troott,
Wanneer des menfchcn
gemoed Gods hemel enftoelis, zoheeftGod dat
vleesinonderdaanigheid,en alzois't zyne voetbank*
Chriftus fpreekt: Maar zoekt eerft het Koningryke
Gods, en zyne gerechtigheid, ende alle deeze dwgcn
zullen u toegtworgen worden. Matth. VI: 55.
Dat is, zoekt alleen waarelyk God, die is alleen
dat waare eeuwige ryk, het welk in der waarheid
een iegelyk dienaar Gods gegeeven word. Ende
ora dit ryk bid een ider menlch dagelyks in zyn
Vader ons, welk gebed zo overtreffelyk} edeI,
goed en nut is, dat gy zelver niet en weet wat gy
bid. God is zynszelfsryk, en in dat ryk regeert
hy in alle vernuftige kre'atuuren; alzo't geene daar
wy om bidden, is in der waarheid God zelver met
al zyne rykdommen. In dat zelve ryk word God
onzen Vader, en hicr bewyft haar de vaderlyke
trouw, en zyn vaderlyke kracht, indien dat hy
waarlyk plaatfen inonsvind, omtewerken, zyn
edel work, daar in word waarlyk de naame Gods
geheiligd, groot gemaakt, en bekcnd. Dit is zyn
'aar ftaat

ende de Aarde myn voetbank•

geheiligdwerdeninons, dat hy ons waarlyk beheerfchenenregeeren mogt, en zyn
"werken zonder alle hindernille j

edele werk

daar gefchied dan

zynen

HETDERDEDEEL. 14;
zynen wille in der aarde als indenhemel, datis,
in ons „ als in hem zelven, in den
hcmel, die hy
zelver is.
Het rykeGodsisbloot, louter God
alleen, en
niet anders. Want zo de
aankleeverigheid in de
zuivere menfchen al te zaamen
afgeworpen word,
daar gefchied dan

waarlyk den wille Gods in der
aarden,als in den Hemel,alzo als't de Vader in eeuwigheid gewilt heeft in den hemel, dat is in zynen
Zoon : Dat is, wanneer de menfche alzo
ftaat,
dat hy niet anders en meent,
begeert, noch en wil ,
dan den wille Gods, zo word
hy zelver Gods Ryk,
en God
regeert waarlyk in hem. Daar zit dan de
eeuwige Heere in zynen Koninglyken Troon, en
gebied en regeert gantfelyk den menfche na al zy¬
nen wille.
DitedelRyk is eigentlyk in den allerbinnenfte grond des menfchen.
Indien wy nu het Ryk Gods willen zoeken en
vinden, zo moeten wy ons zelven cn vreernde zorgen verliezen, want Chriftus de Zoone Gods heeft
gelprooketi: Die zjyne Ziele verlieft, die zalze behoudcn. Markus VILI:
3f. Dit gefchied in een
verloochenen zyns zelfs, dat is, dat de menfche
hem zelven te buiten gaa, te gronde in al het
geene
daar hy hem zelven in vind, en van binnen en van
buiten. Dat verleen ons God.
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Dc Ziele neemt alles in gelaatenbeid van
de hand Gods.

Xn

wien noch zulk een prikkel fteekt,
Door de oude Adams booze krachten,
Dat hy zich aan zyn vyand wreekt,
Met werken, woorden of gedachten;
Die doet gelyk een boozen hond,
Die misgedeeld van't rechte weeten,
Den fteen beftormd

met

zynen

mond,

Die hem was na het lyf gefmeeten:
Die diersheid doet geen God'lyk beeld,
Wat hem genaakt van kruis of lyden;
Wat hem de boosheid mededeeld,
Al treft het leed van alle zyden,

Hy ziet op God, in zoet en zuur,
Hy neemt het alles van Gods handen,
En wreekt zich

aan geen kreatuur;
met fchade en fchanden,
En dankt zyn Scheppcr nacht en dag

Hy is vereerd

,

Dat hy zyn God in't lydend leven,
Een weinigje gelyken mag.
Ach Heiland! wilt het haar vergeeven,
Al is't haar kwaud, het is my goed,

Vergeef haar deeze

onwyze daaden;
Zo valt een Chriften God te voet,
En fmeekt uit liefde voor de kwaaden.

Goddelyk Antwoord.

X, Zegge u dat gy den boozen niet en wederjlaat: maar
Zo

wie

andere

u

op

toe.

de rechter ivange
Matth.V: 39.

jlaat, keert hem ook de

Wj
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Op het XXXIV. Zinncbecld.
Van weerlooze gelaatenheid , hoe wen in
vallen op God allcen moet z.itn.

alle toe

fJo eenBeer of Hondmetecnfpiesgcftookcnofmct
word, byt hy met een grooten grim
als hadde het de fpies of de (teen gedaan.
Maar zozal een Chriften niet doen, maar allcs van God
gelykneemen ingeduld, en niet met toorn engriinmigheidzich wreeken aanzyn wederparty, ook nietvloeken
die hem beledigd ofvcrfmaad beeft, maar zegenen die.
hemvloeken. Wantgelyk als niet de fpies en (teen iets
doenkanzonderdie, die hemvoerd, alzo mogen ook
booze menfehen, welkevanGod voorfpieffen enftee-

een

op

lteen geworpen

dezclve

,

nengebruiktworden, nictsdoenzonderGod, niet dat
God de boozen d wingt boosheid te doen, en de vroomen
te befchaadigen, maar hy laathct haar toetotoefening
der

vroomen.

dcwyl buiten
GodgeenMuskenopderaardcn valt, en geen hair van
onshoofd, zozullcn wyalledingengelyk van God neemen, hetgoedeenhetkwaade, hetzoeteen hctzuure,
van God zullen wy het neemen, en niet van den fpies of
God dwingt geen eenigmenfch, maar

van booze menfehen,
niets doen zonder de toelaatinge Gods.

fteen, dat is,

want zy

konnen

Nuishiereennoodig punt tebemcrken, in dewclke
doolen, booze menfehen konnen my niet
doen zonder God, ofzonder Gods vville. Alzo wanneer
my iemant zeer befchadigde aan myn lyf, of my vcrwurgden
dat hadde God wel van eeuwigheid voorgezien,
doch door zulke voorziening waar den dooddaagcr niet

veel menfehen

,

gedwongengeworden, als hadde hy hetmoetcn doen;
want het was niet noodwendig, want hy kan het wel
nictdoen.

Goddwingt Biemanttot boosheid; de

eigen

booze
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booze wille doet hct zonder den wille Gods, alzo ge¬
fchied alzo boosheid tegen den wille Gods,
endaarmag
doch niet gefchieden zonder God. God gehcngt het en
laat het toe dat 'er boosheid gefchied , maar niemant

dwingt hy daar toe.

Wanneer nu een boos mcnfche u befchadigd, zulks
wcetGod , en het gefchied zonderhem niet. God weet

alledingenenzietalledingen, en gehengt ook alle dingen, want hy dwingt niemant, daarom zal'er groote
grouwclyke ltrafte volgen op de boozen: maar indien
God door zyne voorziening gedwongen had tot boos¬
heid, zo zouden de boozen onbehoorlyk gcftraft worden;
want alsdan hadde God de fchuld en niet den
menfch,
die gedwongen waar geweefl: om boosheid te werken.
Deeze booze menfchen zyn andersniet danfpieflfen,
ftokken en fteenen, daar medeGod de vroomen laat geworpen worden. Daarom zal hyze ook billyk in dat eeuw
ige v uur werpcn,daar hebben zy ftrafgenocg. Daarom
hoeven zich de vroomen aan haar wederparty niet te
wrecken: jazy zullen medclyden hebben met haare vyanden, en voor haar bidden: AchVader, vergeefthet haar,
%vant
zy weeten niet wat Zy doen
rekend haar deeze
zonden niettte. Wy zullen ons meererbarmen over onze
vyanden, dan over ons zelven : wy diefchade lyden,want
wy hebben loon in den hemel, maar zy fchrikkelyke pyn
,

in der hellcn: daarom zullen wy voor

haar bidden dat zy
zichmogttn bckecren; het is altyd beter onrecht te lyden,danonrechttedoCn. Chriftuszegt: Wederftreefthct

kwaade niet , maar overivint dat booze met het goede ,
geeft u iemant een flag op de rechter wange, bied hem de
linker ook aan. Neemt n iemant den rek, laat hem ook den

mantefende zo ii iemant dwingt een myle met hem tegaan,
Zogaattwec mylen methern Want wieGod wil dicnen
cn gclaaten
zyn, die moet booze en goede kreatuuren zich
gclaatcn en onderworpen zyn.
K 3

Ve

JE ZUS

jp

en de

ZIEL,

De Ziele

omhelfd het arme en lydende leven van
JEZUS CHRISTU S.

IT
1 JLoe minder trooft

aan allc dingen,
Hoe meerder trooft aan't cenig goed,
Dat als een welbron door komt dringen,
En laatd den dorft van't heet gemoed.

Weg geld, en goed, en aardfe fchatten,
Weg eer, en aanzien, en gemak,

En al waar't vlees 2,1'ch in wil vatten,
Gy zyt den Geeft een laftig pak.
6 Welkom kruis, en bitter lyden,

Verachting,

fpot en fmaad,
zyden,
Vergeeten armoed, ftryd en haat,
Gy moet aan myne tafel eetcn,
En overnachten in myn huis,
oneer,

Verfchoovenheid

van

alle

Die and'ren wil ik gants vergeeten,
En houden voor een fnood gefpuis;
Uw goede vriendfehap mag wcl duurcn,Zo lang ik woon in't aardfe lyf:

Gy fcheid' my

van

de kreatuuren,

En maakt dat ik vcreenigd blyf
Met God, myn Lief, myn overfchoone,

By wicn't

my

eeuwig luft te woonen.

Goddelyk Antwoord.

G elyk gy gemeenfehap hebt aan het lyden Cbrijli [aIzo~]

"verhlyd

u:
op dat gy 00k in de openbaaringe zyner heerlykheid u moogt verblyden ende verheugen. 1 Petr. IV:

vers

13.

In-*
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/ndiengyverdraagtalsgyweldoet, ende [daarover]

lydet) datis genadebyGod. Want hier toe zyt gy geroepen , dewy Ie ool^ Chriflus voor ons geleeden heeft,
ons een
exempel nalaatende, op dat g y zjyne voetjiagpen
zondet navolgen. I PetrusII: zo, Zl.
K 4

Op

JEZUS

ifi

ZIEL.

en de

Op hct XXXV. Zinnebeeld.
Van het

A

artnc en

lydende levcn Chrtjii.

He benauwdheid der armoedewordlicht door hct

der liefdc verflonden. Het is den liefhebber zoet
arm te worden met den Zoonc Gods. Alle laft is
licht
die de liefde gebied te draagen, en niemant zal den arbcid

vuur

zwaar

weezen,indien hy met hct brood der liefdegcfterkt

is. 6 Heere gy hebt wel gefprooken, ikbidde u Jaat
gefchieden als gy gezegt hebt. Gy hebt goeden raad
gegeeven, geeft ookfterkehulp. Laat het al tezaamen zoet
worden wat het v lees fchynt zwaar te weezen, en laat
den laft licht worden die tevooren
ondraaglyk fchccn.

Laat myn viceszich verhcugcn

en

Geeft in God

in den levendigenGod,

zynen Zaligmaaker. Och hoe
goed is Izrael God den geenen die oprecht van herten zyn!
6 Heere ik zal u liefhebben, myn fterkhcid,
myn vaftigheid, myntoevlucht en myn vcrlofler. ik zal ook lief¬
hebben de heihge armoedc, de ootmoedigheid en 1ydzaamheid, navolgende u wen weg, en de weg uwcr heilige geboden. Ik zal voortaan de armoede voor alle rykdominen houden, de ootmoedigheid voor alle
mynen

glorie of

de lydzaamhcid voor alle ruft. Laat my hier
7„org voor draagen, en laat my alle dingen behaagen die
den geeft zoekt : want het vices en baat niet met al.
Laat my hier vernoeging in hebben zo als in alle rykjdommen, en den moed van't hovaardig Ieven en rocre
my niet; want zy zullen vallen als haaren dag komcn
zal, en haareindezalzondcr eerezyn, maar ik zal my
cere, en

in myn

Heere verblyden

,

en

in

u

6 God

myn

Zalig¬

maaker, zalik my verheugen, want gy zyt my eencti

fpiegel der armoede, def ootmoedigheid,
zaamheid geworden.

en

der lyd-
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trooft te zyn,
wanneer hy een
medegezel heeft in't lyden. Wie is dien
mcdegezcl zo goed en godvruchtig, die met den elendigen weet medelyden tc hebben? dat is Jczus Chriftus
onzenHcere, die voor ons gelecden heeft en gekruift is
gcwecft.
Het is voorwaar een grooten trooft voor
degeene die
droevig, en op verfcheide manieren gepynigd zyn, dat
Chriftus ook verzocht,
droevig, en met veel fmerten
voor ons
gepynigd is gewceft.

Menzegt: Hetplagdenelendigen

Het dunkt veel menfchen

menzegt:

een

een

hard woord

te zyn,

als

Vcrloochentuzelvcn, neemtuwkruisopen

volgt Je zu s na. Maar'tzalnoch veel harderom te
hooren zyn in't jongfte gericht; Gaat van
my gy vervloekten in'teeuwige vuur. Want die nil
gaarn hooren
fprceken van'tkruistedraagen, cndatvolgen, diezulIcn dan niet vreezen voor dat
grouwclyk woord der eeuwige verdoemenis.
Het teken des kruis zal in de lucht
zyn,als onzen Hecrc
ten

des

oordeel zal komen. En dan zullen allededicnaars

kruis, die haar zelven hier met Chriftus gekruift hebbcn, tot den zelven Rechter Chriftus met een goed be-

trouwen

komen.

Waarom ontziet gy n dan nu het kruis te draagen,
door'twelke men tot het ceuwigKoningrykkomt? in

't kruis is de zaligheid
gelegen, in't kruis is het leven,
in't kruis leid het befchermen
tegen de vyanden , in
't kruis leid het inftorten der hemelfe
zoetigheid , in
't kruis is de krachtdesherten, in't kruis leid de

fchap des Gecftes,

blyd-
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rujl op Jezus borft.

Schoon alle dingen t'zaamen

zwooren,

rufte woude ftooren;
Het was vergeefs gelyk gy ziet,
Zy roofden mync rufte niet.

Dat zy myn

Het minder moet voor't meerder zwygen,
Het kleinfte moet voor't grootrte neigen,
Ik ruft zo vcilig en zo zoet,
In God, myn lief, het hoogfte goed,.
En die is grooter dan zy alle,
Hoe zouw my dan de ruft ontvallen?
A1 ftaat dc gantle kreatuur
In baarens nood, in vlam en vuur, ,
En baard veel jammers en veel fmcrte,

Wy leggen ftil op Jezus herte,
Dat is een plaats daar alle kwaad,
Hoe groot en fterk voor overgaat:

Een plaats van waare vrede en vrcugden,
Den loon der onvervalfte deugden.
6 Diepfte Liefde uit Gods gcmocd!

Myn Jezus, ach wat zyt gy zoet!

Goddelyk Antwoord.

V re^c laate u > mynen
lykerwys de waereld [hem]

vrede geeve ik u : niet ge~
, geeve ik [hem] u.
livid herte en worde niet ontroerd , noch en zyt niet
vertfaagd. Joannes XIV: zj.

geeft

Be
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De Heere is
myn
z.ond' ik^ vreez.cn t
z/oor

vers i.

zotide

licht, ende myn heil, voor wien
De Heere is myn levenskracht >
ikjvervaart zynl Pfalm XXVII:

Op

if6

JEZUS

en de

Z I E L.

Op het XXXVI. Zinnebeeld.
Van

waare

rufte,

J

oannes lag op de borft van onzen allerzoetften
Heere Jezus, als die een liefhebbende Ziele
leeft zo ontfonkt haar het gemoed.
o! Hoe zoet is het te rullen op het herte Jezus !

Jezus is de eeuwige liefde des Vaders, en de eeuwige weezentlyke zachtmoedigheid, de toorn en
de geftrengheid word van hem verflonden, en alle

ongeftuimigheid moet zich voor hem nederleggen.
Wie op deeze heilzaame plaats begeert te ruiten,
die moet alle valfe ruft op kreatuuren gevefl, verlaaten.

Gy zyt zeer verdoold zo gy ergens rulle zoekt
als in God.

WieinGodruft, hoeft niets te vreezen, want
God is meerder dan alle kreatuuren. Maar wie in

eenige kreatuur ruft, ftaat geduurig in vreeze, dat
hemzynruftvaneen ander kreatuur zal verftoord
en verbrooken worden, en oolc, waar noch vrees

rufte.
defchuilylaatfe des AllerhoogJlen is oezeeten, die z,al vernachten in de (chadmwe
des Almachtigen.
lk^xjil tot den Heere zjeggen; Mjne toevlucht, endt
wyn burgt: 2Djn G od op wel ken ikjyertrouwe.
iVant hy z.al u redden van den jlrik^dcs vogelvan¬
gers : van de &eer verderjfelykegejlilentic,
is daar is geen waare
Pfaltn XCI. Die in

Hy
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Hy zal u dekfcen met zyne vlerken, ende onder zyne
vleugelen zult gy betr.uwen : zyne waarhetd is een
rondafe ende beukelaar.
Gy en zult niet vreezen voor den fchrifdesnachts:
voor den
pyl die des daags vliegt.
Voor de

Pejlilentie die in de donkerheid wandelt *

het

verderf dat op den middag verwoejl.
Ann uwe zyde zullen }er duizend vallen, ende tien

voor

duizend

aan uwe

rechterhand:

tot u

naaken.

zal het niet ge-

Alleenlyfzult gy het met uwe 00 yen aanfchouwen ;
endegy zult de vergeldinge dergo dl 00 zen zien.
Want
gy, Heere, zyt myne toevlucht: den AllerhoogJen hebt gy gefteld tot u vertref:
Uen
zalgeen kwaad %vedervaaren, nochgeenplaage
zal uwe tente naderen.
Want

hy zal zyne Engelen van

bewaaren in alle uwe wegen.

u

beveelen, datze u

Zy zullen u op de handen draagen, op datgy uwen
aangeenenJleen enjlootet.
Op denfellen Leeuw ende cP Adder zult gy treeden,
gy zult denjongen Leeuw ende de Draake vertreeden.
Dewy I hy my zeer bemind, [ fpreef G o<T\ zo zal if
hem uithelpen: If zal hem op een hoogtefell en, want
hy kend mynen naame.
Hy zal my aanroepen, ende if zal hem verhooren:
in de benaauwdheid zal if by hem
zyn, ifzal 'er hem
voet

uittrek^cn, ende zal hem vereerlyken.
If zal hem

met

langheid der dagen verzaadigen s
hcil doen zien.

ende if zal hem myn
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heeft haar herte
Jezus verzegeld.

met

lien

ander zegeld met zyn ringe,
Een groote fchat van aardfe dingen,
Die dierbaar is en hem oehaagt,
Voor een ontrouwe knecht of maagd.
Ik heb den Zoon uit God den Vader,
Dien levendigen bron en ader ,
Der diepfte liefde en vnendMykheid,
Het eeuwig licht der Majefteit,
D'e zoetfte Jezus, Heer der Heeren,
Wien alle zaal'ge geeften eeren
En dienen, zonder dwang of wet,
Zo duid'lyk op myn hert gezet

Gelyk

een

zegel; dat de dingen,

Die wy zo mild van God ontfingen,
Ons nimmer mogten zyn ontvoert,
Door hem die op dien fchatkift loerd,
Om zich daar meefter van te maaken.
Den roover durft ons niet genaaken,
Als hy dat hooge zegel ziet,

Want dit

gebraad

en

fmaakt hem niet.

Goddelyk Antwoord.
Zrf my ah een zegel

op uw herte , ah een Zegel op
de liefde isJlerk ah de dood: de iver
is hart als het graf: haare koolen zyn vuurige koolen,
vlammen des Heeren. Hoogelied VIII: 6.

wwen arm:

want

£
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XXXVII.

IkJjen

Chriflo gehruift. En ik^leeve, [doch~\
maar Chrijlus leefd in my: en
}tgeene
ikjmi in het vlees leeve, dat leeve indoorhetgeloove
des Zoons Gods, die
my Lief geh ad heeft, ende hem
z.elven voor my
overgegeeven heeft. Gal. II: 20.
niet

meer

met

il^,

Op
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Op het XXXVII. Zinnebeeld.
Van de
Jet

Merkt

my als een

verzeegelwge des hertcn.

zegel op ww herte.
Godlievende Ziele, hoe den

Hoogelied VlII:6.

allervriendelykften
Bruidegom Jezus Ciiristus, gebenedydinder
eeuwigheid, zelver udatgebod van hem lief te hebben
voorfchryft, en van u begeert dat gy altyd aan hem gedenkenzult, en nimmermeer zyngedachtenis vergeeten.
Zo vordert nu de Bruidegom door deeze woorden, die
bewaaringe des herten ; want het herte is een kill der
hemelfe fchatten, daar indegcnade, liefde, wysheid
en den
Heiligen Geefl: zelve uitgegootcn word , cn in
woond. Maar dewyl daar niet onbeftendiger als des
menfchen herte is, zoheefthet een zeer groote bewaa¬
ringe van nooden, daaromfpreektdeBruidegom: Zet
my als een zegel op uw herte , op dat ik dat zelver bewaare, met al het geene dat g\ daar in hebt\ ZO dat dc
vyanden niet en durven aanrocren het geen datzy met
zulken

o

zegel bewaart zien.
zet men een zegel op de dingen,

Daarom

datze niet

geroofd zouden worden. Zo word nu
des Bruidegoms zegel op het herte gezet, wanneer het gcheimenis zyns geloofs in de bewaaring onzer gedachtenis ingedrukt word, op dat den ongctrouwen knecht,
naamelyk den Duivel,door verzocking niet zouw d urv en
indringen, wyl hyziet dat het herte met het geloof vermet

voordacht

zegeld is.

Wy

moeten

den Bruidegom in't herte draagen, en

genoegzaam daar in graveeren, op dat wy metPaulus
ipreeken konnen: Want ik draage de lidteekenen des HeerenJezus in myn lichaam. Gal. VI: 17. dat is, ik ben
cenlyfeigen knecht Chrifti, een foldaat cn zyn hertely-

Rc
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keliefhebber, en daarom draag ik zyne lidteekenen aan
myn lichaam aangebrand of ingegraaven , dat ik menigvuldig, inWendig, en uitwendig weete; dat ik met
het herte en werk tegenwoordig niet myns zelfs, maar
Chriftus zy,en dat hy als den gekruiften in my leeve,want
ik ben met Chriftus aan't kruis gehecht, en draage altyd
dat fterven des Heeren Jezus in myn lichaam om, op
datook het leven des Heeren Jezus in myn lichaam
openbaarworde. Gclyk als men nu zegt, datdeknechdes Antichrifts dat teken des diers zullen hebben aan
haaren rechterhand, of aan haar voorhoofd: alzo zul¬
len die met Chriftus vereenigdezielen, dat teken des leten

vendigen Gods niet alleen aan de voorhoofden, of aan
dehanden, of andereledendeslichaams, maar inwendig in het herte draagen, desgelyks wy gedraagen hebben
het beeld des aardfen, alzo zullen wy ook draagen het
beeld des hemclfen.
Ons herte moet zyn

gelyk een penning des hoogften
Konings, die met zyn beeld getekent is. OnzenHeiland
wil, dat wy hem voor eenzegel zullen hebben in onze
betrachting en werken, en zyn teken zo wel onze woorden als werken indrukken; want alzo zullen zy Koninglykeennietvalfemuntenzyn, alsdewelke met des Ko¬
nings beeld zyn getekend: gelyk als nu de penningen haar
waardigheid hebben van des Konings beeld; alzo heb¬
ben de werken en gedachten, dewelke van het herte komen, haarverdienftenalleen van Chriftus; enalzoveel
een herte gelykvormig is zyn Heere ,
wiens beeld het
draagt, alzo veel zal het aanneemelyk voor God zyn.

L
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De Ziele z.et haar betrouwen in
de wonden Chrijli.
ie

isdienSteenrots, in wicns klooven't Duifjc
fchuild,

WanneerdenHavich hees

van

moord

en

bloeddorft

huild ?

Enwieis'tDuifje? achmyn Jezus, mynbeminde?
Waart gy de Steenrots niet, ik wift hem nooit te vinden,
En is myn arme Ziel het weerloos Duifje niet,
Dat fchuw voor d'eeuw'ge dood,in uwe wonden vlict?
Ochja, myneenigheil, want buiten uwe wonden,
Wierd ik van de Adelaar des afgronds haaft verflonden,
Waar zoud' ik hcen?helaas!hy grcep my met een vlucht,
En ftrooiden al te wreed, myn pluimpjes in de lucht.
Al myn gerechtighcid zouw my niet mogen baaten #
Myn krachten zouden my begeeven en verlaaten,
Daarom myn God,myn L«ief,gy zy t den waarden ftecn
Mynsheils, daarikverfchuil, gyzythetmaaralleen,
Gyzythet Al, enikhetNiET, mynfchoonfteHeere,
Laat my uw fterkheid en myn zwakheid dag'lyks leeren.

MynGod,myn fchoonfteLief,mynjEZUs,almyn goed,

Uwliefde-tekens rood van'thcilig hemelsbloed,
Uw liefde-tekens in uw voeteti en uw handen,
Doen't vuur van wederliefde in myne Ziel zo branden,
Dat ik wel hert'lyk wens om de uiterlyke dood,

Op dat myn geeft zich gants in uwen Geeft vergoot,
Als't water eensRiviers, dat uit deZeeontfprootcn,
Niet ruft eer't weder in zyn oorfprong is gevlooten.

Goddelyk Antwoord.
Verlaat

de Steden, en woond in de Steenrotfe, gy inivoonders van Moab. En word gelyk eenDuive, die in
'de mond eens hoogen bols nejield. Jerem:XLVIII: 28.
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Op hct XXXVIII. Zinnebceld
Van

Chrijlus wonden.

K

omt laat ons met de liefhebbcnde Ziele, in alle aarevechtinge, elende en j ammer deezes levens, onze toe-

vlucht

neemeti tot de hoolen des Rotsfteens: totwelk
(een Rotsfteen? Jezus Ghristus onzen Hecre:
Wantdeeze is de Rotslkendie door Mozes, dat is, door

het Joodfevolk, metderoededesKruisgeflaagcn,overvloedig water van zich gaf; invoegen dat men niet alleen wateren, maar volgens het getuigenifle der heiligc

Schrift, ookOli uitdeezeallerhartftcltcen vermocht te

zuigem Derhalven den Profeet Jeremias ook zeide;
Verlaat de Jleden
dat is *t gerucht en de onruft des
volks
en woont in de Steenrotfe
gy invuoonders van
Moab : en wordgelyk een Duive, die in de mond eenes
hoogen hols nejleld. Dat is, indeopcnzydeChrifti. Dit
is den Steen, welke den Patriarch Jakob tot een teken
heeftopgericht, cndaarhyOli op goot, tot een bewys
der overvloeijende genade en Godsdieuftighcid. Wat
kan onsindeezeSteenrotsontbreeken, want wy alhier
voor al onze
vyanden zeker en vry zy n: Hier kan de oude flange, datliftige enkromdraaijendeferpent niet genaaken: Hier zyn wy van der aarden opgenomen, en
op den wegdeshcmelsgeftelt; al vecht ons de waercld
aan, al dreigd ons de vyand,-al klaagd hetvlees, wy
,

,

,

cn

hebben

,

voorwaar voor

niets te

vreezen

,

nademaal

wy op den Rotsfteen gefondeerd zyn: nergens konnen
wy zo zeker en vry zyn als in dc wonden onzes
Heeren.
Wat myontbreekt aanmynzelve, dat haale ik vry-

moedig uit het binnenfte

myns Heeren, want zyn binnenfte

HET
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nenfte is vol en overvloeijende van
genaden, en't en
ontbreekt hem aan geen gaaten tot
uitvloeijingc
,
zyn
handen en voeten heeft men doorgraaven , en
zyn zyde
met een Lancie
doorfteeken, zo dat ik door deeze reeten

honig uit den Rotsfteen cn Oli uit een harden (teen kan
Zuigen, dat is, ik kan hier doorfmaaken enzien, hoc
vriendelyk de Heere zy. Hy dacht over my gedachten
des vredes, en ik en widehet niet: maar de
fpyker die
hem zyn licfyaam heeft
aoorgedrongen, is my een fleutel
,

geworden, omte zien den wille des Heeren. Hoe en
zoude ik't niet zien; defpyker roept, de wonde
roept,
dat God waarlyk inChriftus zich met de waereld is ver-

zoenende. 't Yzer is hem door deZiele
gedrongen, en
is hem tot aan't herte gekomen,
invocgen dat

hy nu niet
andersenkan, als medelyden hebben met onze zwaltheden. De heimelykheid zynes herten is door de
gaten
des lichaams openbaar geworden ; die
groote verborgentheid der Godzaligheid is ontdekt; die ingewanden
der barmhcrtigheid onzes Gods, met welke ons verzocht heeft den opgang uit der hoogtc,
zyn aan den dag
gekomen, en hoe en zoudenze door de wonden niet her
komen ? want waar in zoude het klaarder als in uwe
wonden fchynen konnen, dat gy Heere
vriendelyk en
goedertieren zyt, en van groote barmhcrtigheid ?
Longinus heeft my dezydeChnfti met de Lancie geopent, en ik ben'er ingetreeden. Hier woon ik zeker,
hkr vcrmaak ik my, hier rufte ik zoet, hier weide ik
voor

met

luft.

De
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Ve Ziele in

en de

ziel:

verlangen om ontbondtn, en
Cbrijius te zyn,

wet

ie

vraagd wat

my

beweegd

om

welgemocd tc

2ingen,

Daar veel elenden en veel krankheid my bedringen.
6 Blind vernuft! datkruis, dien tegenfpoed en ftryd,
Is zelf de welbron van myn vreugde en zoetigheid.
Niets is 'er dat rny houd van God, myn Lief, gefcheiden
Als eenen ouden muur, die ftaat noch tuflen beiden.
Myn vlees den ouden inenfch, als ik die zie vergaan,
Van dag tot dag, wil ftorm en onweer op hem flaan
Dat wekt een vreugde in my, zo lang tot hy te gronde,
Door flag en ftoot gekrenkt,niet meer en word gevonden;

DanvalikGod, debron, daarik zozeer nadorft,

In de armen veilig t'huisen
Daar klopt dat liefryk hcrt,

rufl op zyneborft;
dat menfch wierd op der

aarden,
En de afgevallen Ziel tot erfgenaam herbaarden.
Danfmeltmyngeeftals was in Jezus liefden-vuur,

Wy wordengantsvercend, wathy is van natuur,

En van alle eeuwigheid, dat worde ik van genaden,
Zo kan den honger des gemoeds zich recht verzaaden.
6 Blinde waereld waakt, befchouwd wat dat gy doet,

Hoegy om rook en wind verlieft het hoogftegoed.

Goddelyk Antwoord.

.D/V overivint,

ik Zal hem geeven met my tezittenin

hebbe , ende ben
Openbaaring

mynen troon, gelyk als ik overwonnen
gezeeten met mynen Vader in zynen troon.

III:
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XXXIX.

Het I even is my

Chriftusende het fterven is [my]

gewin.
lkjwerde van deeze twee gedrongen, hebbendebegeerte om ontbonden te worden
ende met Chriftus
te
zyn. Want [dat] is zeer verre het befte. Phil: I:
,

vers

21,23.
L 4
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Toon: Amarille mia Belle.

Jezus

Christus myn waarde!
Gy Zyt het al, en al wat ik begeere.
Myn Bruidegom, myn He ere,
Gy zyt het al, in hemel en op aarde \
Die uwe wysheid baarde.
Hoe lange duurd het eer ik by a Zal woonen ?
Jezus Chrijlus,Jezus C hriftusJezusC hriftus,mynfchoone,r
Als een hert dat ontvlooden,
In
dichte woud, V vervolgen van
zyn plaagers,
Van Honden en van Jangers,
XJit heeten dorft, fchreeuwd na de
waterftroomen,
Die van yt gebergte komen,
Zo fchreeuwd myn Ziele naar u, b God verheven !

Jezus Chrijlus, Jezus Chriftus, Jezus Chrijlus, myn leven,
o

Verderven

Koft gy geheel

en

fterven,
eigen wil verjlinden!

myn

Dan liet in H hert zich vinden:
Een levend water, ontfprongen uit
Geen dorft zouw my meer fmertc.

Ja zoetfte Jezus

myn

Gods herte;

allerfchoonfte He ere,
laat myfterven,

Laat myfterven, laat myfterven,
u leer en.

van

VAN

VAN

'T

EEUWIGE

VADHRLAND,
EN

V

R

DESZELFS

E

U

G

D

E,

Op het XXXIX. Zinnebeeld.
anncer nu de Godlievende
Ziel, den weg van
haar Pelgrimfchap, door dc
gevaarlyke wilde Woeftync
deezer waereld, teneinde gekomenis, en dat den onden fcheidsmuur haares uiterlyken
Lichaams, van voor
haar aangezicht is weggevallen, dan
gaat zy weder in
haar eerfte en rechte vaderland,
daarzy

uitgefprooten is,
(doch in Adam uitgewandeld was) by haar allerliefftc
Vader t'huis, om met alle heilige
Engelen in eeuwigheid
zyn aangezicht te fpeelen.
Om dan wat te zeggen van het
zalige Vaderland, dcszelfs weezen , vreugde en heerlykheid , zo zullen
wy
noch ten einde een Roozenhoetje vlechten
,
van verIcheide hooggekleurde Bloempjes ,
geleezen uit de
voor

Zielverkwikkende Roozengaarde van een hoogverlichtc
vriend Gods, die uit hooge en diepe Goddelyke befchou-

welykheid aldus fpreekt:
Zouden wy dan aan God blind zyn ? den Geeft Chrifti, zietdoorenin ons wathy wil: en't geen hy wil dat
zien en wecten wy in hem; buiten hem weeten
wy niets
van God.
Hy doet Goddelyke werken en hy ziet
wanneer
en wat hy wil : niet wanneer Adam wil;
wanneer Adam zyn boosheid
gaarn wilde uitfchudden,
om zich met
hoogmoedigheid te laaten zien.
6Neen: hy verbergtzichaldaar; hy ziet niet in
ons,
in het licht de vreugde , in God : maar in 't
kruis,
in verdrukkinge , in't lyden en fterven Chrifti, in
,

,

h s

Chrifti
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Chrifti vervolging en verfmaadheid, in groote treurigheid: daar ziet hyin: en laat den ouden Ezel beevenj
en'tkruis Chrifti draagen, datis zyn Ampt. Maar, op
den weg door den dood Chrifti , ziet den nieuwen
Menfch tot in de Engelfe waereld, die is hem lichter en
klaarder te bcgrypen , als de Aardfe waereld , het gefchied natuurlyk.
Niet met inbeelding: maar met ziende oogen, met
die oogen die de Engelfe waereld zullen bezitten ; te
weeten, met de oogen van hetbeeldderZielen.
Met den Geeft die uit het vuur der Zielen uitgaat:
den zelven Geeft ziet in den Hetnel, die ziet God, ende

eeuwigheid, en geen andere; dieisook datedele beeld
naGodsgelykenis.
Maar wanneer wy willen fpreeken vanhetParadys,
cndeszelfsvreugde, enhoogfte weezen, watdatzy, zo
hebbenwygeengelykenisindeezewaereld, wy hadden
daar Engelfe tongen toe van doen, en Engelfe kenniflc,
en of wy die hadden, zo konnen wy't doch met deeze
tonge niet fpreeken. Inhetgemoed; zo deZiel op den
Paradyfen Bruidwagen vaart, word het wel verftaan,
maar met de tonge kunnen wy't niet opheffen, nochtans
willen wy het ABC niet wegwerpen en ondertuffen
metdeKinderenfpreeken, totdat ons een anderemond
om te fpreeken zal gegeeven worden.
De Schepping of gantfe Kreatuurlykheid is anders
niet als een openbaaring des alwezenden ongrondelykenGods, alleswat hy in zyn eeuwige onaanvankelykc
Gebaaring en regiment is, dat zelve is 00k de fchepping, maar niet in de almachtigheid, enkracht, maar
gelyk als een Appel op den boom waft, die is niet zelver
den boom, maar hy waft uit dekracht des booms. Alzo
Zynalledingen uit deGoddelyke begeerte ontfprongen
cn in een wezen
gefchapen, daar in den beginne geen
,

wezen

daar

toe

voorhanden was, maaralleen dat zelve

Myfterium der eeuwige gebaaring, in welke een eeuwige

vol-

deszelfs Vreugde,
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volmaaktheidisgeweeft. WantGod heeft deKreatuuren

lykheidnict gebooren, op dat hy daar door volkomen
wicrde, maar tot zynszelfsopenbaaringe, alstergrootc
vreugde en heerlykheid: niet dat zulke vreugde eerlt met
deKreatuurlykheid begonnen heeft: neen, want zy is
van
eeuwigheid in't groote Myfterio geweeft , maar
alleen alseengeeftelykfpeelen inzichzelven. DeKrea¬
tuurlykheid of Schepping is dat zelve fpeelen uit zich zelven, als een Model of Werktuig van den eeuwigen geeft,
met het welke hy fpeelt; en het is even als een
groote Harmonie van veelerleiSnaarenfpel, het welk als in eene
Harmoniegefteld is. Want het eeuwigewoord ofgoddelyk geluit of ftemme welke een Geeft is, heeft zich in
formingen als in een uitgefprooken woord of geluit
met
degebaaringdesgrooten Myfteri ingevoert, en gelyk
als het vreugdenfpel in den Geeft der
eeuwige Gebaaring
inzichzelver is, alzo is 00k het werktuig, als
dieuitgefprookene Form in zich zelven, het welk het leveridige
geluit voert, en met zyn eigeneeuwigen Geeft des widens
llaat, dathetluid en klinkt, gelyk een Orgel van veel
ftemmen, meteeneenigelucht bewerkt word, dat een
ider (lemme, ja een ider pyp haarentoon geeft, en daar
isdoch

maar

eenerlei lucht welke in ider Ifemme

geluit

geeft, nadathetlnftrument of Orgel gemaakt is. Alzo
is in de eeuwigheid in het gantfe werk der
goddelyke
openbaaring maar een eenigen Geeft, welke den Openbaarder in het uitgefprooken geluit, als mede in het fpreekende geluit Gods is , welke het leven is des grooteti
Myfteri, en van al het geenewat daar uitgebooren is,
hy is den Openbaarder van alle de werken Gods.
De ftemme Gods voert haar vreugde door de Krcatuur, als door een Inftrument geduurig en eeuwig uit.
DeKreatuur is de openbaaring der ftemme Gods, wat
God in dc eeuwige Gebaaring zynes eeuwigen Woords
uit het groote Myfterio des Vaders eigenfchap is, dat
is de Kreatuur in een beeld, als een vreugdenfpel, waar
mee

172.
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eeuwigenGeeft fpeelt. Alle eigenfchappen dcs

grooten eeuwigen Myfteri der gebaaring aller wezen zyn
in de Heilige Engelen en Menfchelyke Kreatuuren open-

baar,

en ons

is nict alzo daarvantedenken, als of dc

Kreatuuren maar ftilleftonden, enzichover deheerlykheidGods verheugden, en maar invreugden litterden:

gelyk als den eeuwigen Geeft Gods in het
van ecuwigheid tot eeuwigheid werkt, en die oneindelyke en ontelbaare wysheidGods geduurig opetibaard, gelyk als dc
Aardegeduurig fchooneBioemen, Kruiden enBoomen,
als 00k Metaalen en wezen baard, en de ecne tyd heerlyker, fterkcr en fchoonder te voorfchyn brengt als de andere: en gelyk haaftig in \ wezen het eene opgaat, het ander
onder, en een geduurige genieting en arbeid daar mede is.
Alzo isook de eeuwige Gebaaring desHeiligen Myfteri
in groote kracht en wederbrenging, daar de eene Godde¬
lyke vrucht der groote liefde en begeerte neffens de andere in't Goddelyke wezen ftaat, en het is als een
geduurig
worftelen en bloeijen der fehoone verwen, en een lieflyken reuk uit den Goddelyken kracht, nadeeigenfehap
der Goddelyke natuur, een geduurigen goeden fmaak
der liefde uit Goddelyke begeerte. Al het geen waarvan
deezewaereld eenaardfegelykenisenfpiegelis, dat is in.
't Goddelyke ryk in groote volmaaktheid in'tgeeftelyke
wezen; niet is het maar Geeft, als een wille ofgedachte;
maar het is wezen, lichaamelyk wezen, zap en kracht,
maartegen de uiterlyke waereld alsonbegrypelyk: want
nit dat zelveGeeftelyke wezen, in'twelk het reine Ele¬
ment is
als 00k uit het duiftere wezen in't Myfterio
desGrims, als denoorfprong des eeuwigen luitbaaren
wezens, daar uit de eigenfchappen ontftaan, in deezc
zichtbaare waereld gebooren en gefchapen als een uitgefproken geluir uit het wezen aller wezen.
De Heilige Engelen zyn daarom tot Kreatuuren uit
God gemaakt, op dat zy voor Gods hertc, welke is
neen; maar

groote

Myfterio der Goddelyke gebaaring

,

den

En

deszelfs Vreugde.
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Gods, zullen looven, zingen, en fpeelen,
jubileeren, en deHemelfe vreugde vermeerderen. En
denZoone

zoude den Vader haar anders verordineeren, als
de deur van zyn herte ? alle vreugde des
Menfchen,
die in den gantfen menfche is, ontfpringt uit de welbron
van het herte , alzo 00k in God
ontfpringt de grootc

waar
voor

vreugde uit den welbron van zyn herte. Daarom heeft
hy de Heilige Engelen uit zich zelven gefchapen, die zyn
als kleine Goden na het wezen en de qualiteiten van
den gantfen God, op dat zy zullen in de Goddelykc
kracht fpeelen, looven, zingen, op Inftrumenten flaan,
en de opklimmende
vreugde uit het herte Gods vermecrderen.
De rechte liefde in de Goddelyke natuur ontfpringt
uit den welbron van den Zoone Gods, ziet gy Menfchcnkind , laat het u gezegt zyn, de Engelen weeten
't voor af wel wat de rechte liefde tot God zy , gy
hebtze van doen in uw koud herte. Merkt, wanneer de

lieftaalige vriendelykeglans en't licht met dezoete kracht
uit den Zoone Gods in den gantfen Vader lichtet in alle
krachten
zo worden alle krachten met het lieftaalige
,

licht

de

zoete kracht ontllooken
triumpheerende,
ryk van vreugde. Alzo 00k wanneer dat lieftaalige en
vrolyke licht van den Zoone Gods delieve Engelen aanfchynt, en fchittert haar binnen in haare herten, dan fteeken zich alle krachten inhaarenlyveaan, en daar gaat
zulk een vrolyken liefde-vuur op , dat zy van groote
vreugde looven , zingen, en fpeelen , en dat ik noch
en

,

en

geene Kreatuur uitfpreeken kan.
De perfoon of het lichaam van eenKoning derEngelen
is uit alle qualiteiten, en
fe Koningryk gebooren

uit alle krachten

van zyngant-

door de walmende Geeft
Gods, en daarom is hy een Koning, dewyl zich zync
kracht in alle Engelen van zyn gantfe Koningryk uit,

ftrekt.

AlleEngclen

van een Koningryk,

beduidendieveel,
eo
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menigerlei kracht van God den Vader , en den
Koningder Engelenbeduid, dcnZoonedes Vadcrs, of
hetherteuitdes Vaderskrachten, en hy isookhet herte
uit alle krachten, daar uit de Engelen gemaakt zyn: den
uitgang uit een Koning der Engelen in zyn Engelen ofde
infieiringzyner Engelen,beduid GoddenHeiligenGeeft.
Gelyk als die felve van den Vader enZoone uitgaat, en
174

en

inficiert alle krachten des Vaders, zowel alle Hemelfe
vruchten en formen, waar van alles zyn opltygen heeft,
en daar in de Hemelfe vreugde ftaat: alzo is het ook
met de werking, of krhcht van een Jerubin of Troon

Engel , die werkt in al zyn Engelen , gelyk als den
ZoonenHeiligenGeeft in alle krachten des Vaders, of
gelyk als deZon in alle krachten der Sterren. Daar van
krygen alle Engelen den wille des Troon Engels, en
zyn hem alle gehoorzaam, want zy werken alle in zyn
kracht, en hydringt met zyne kracht in haar alien. Want
zy zyn de ledemaaten van zynen lyve , gelyk als alle
krachten des Vaders desZoons ledemaaten zyn, en hy
is haar Herte, en gelyk als alle Hemelfe formen en vruch¬
ten

gelederen zyn

van

denHeiligenGeeft,

en

hy is haar

in zy opgaan, of gelyk als deZon het herte
aller ftcrren is, en alle Sterren zyn gelederen der Zonnc,
en werken onder malkanderen als een Sterre, en de Zon
is doch het.hcrte daar in, of het fchoon veele in menigerleye krachten zyn, nochtans werkt alles inderZonncn
kracht, en alles heeft zyn leven van der Zonnen kracht,
herte,

waar

ziet aan wat gy wilt, het zyin't Vices
of in Gewaflen der Aarde.

of inMetaalen,

Alhierzultgy weetendatde Engelen niet alle van een
Qualiteit zyn , zy zyn ook malkander in de kracht en
machtigheid niet alle gelyk : een ider Engel heeft wel
de kracht van al de zeven Welgeeften in zich, maar daar
is in ider eenigzins een Qualiteit der fterkftc, na die zelvc
Qualiteit is hy ook geglorificeert. Want zo als aan ider
plaats den Salitter ten tyde der fchepping geweeft is, alzo

en

deszelfs Vreugde.

isookdenEngel geworden,
fterklte in den

enna deQualiteit, die het
Engel is, word hy ook genaamt en ge-

glorificeert.
Gelyk als de Bloemen derBeemden een ider zyn verwe
van zyn
Qualiteit ontfangt, en ook zyn naam na zyne
Qualiteyt heeft, alzoook deHeilige Engelen: in eenigenisde wrangeQualiteit het fterklte, en die zyn licht
bruin, en hetnaafteaandekoude.
Als

nu het licht van den Zoone Gods haar
aanfchynt,
zynze als een bruinen blikfem gants helder in haar
Qualiteit: eenige zyn van de Qualiteit des waters, en
die zyn licht, gelyk den HeiligenHemel, en als het licht
haar aanfchynt zo is't als een Kriftallyne Meer.

lo

Ineenigen isde bittere Qualiteit het fterklte, die zyn
een koftelyken groenen Steen, die'er uitziet als

gelyk

blikfem,

als het licht haar aanfchynt dan is't uit
of een Karfunkel daar uit
lichtende, of als of het leeven daar oorfprong had,
Eenige zyn van de Qualiteit derhitte , die zyn de allcrlichtfte, geelenrood, en als het licht haar aanfchynt dan
is't gelyk als den blikfem van den Zoone Gods. Ineeni*

eenen

den rooden

en

en

groenen, als

ge isde Qualiteit derliefde het fterkfle, die zyn een aanblik der Hemelfe vreugde, gants licht, wanneer het licht
haar aanfchynt, zois'tals lichtblaauw, een
liefelyken
aanblik.

Ineenigen is deQualiteit des Toons, of des geluits,
hetfterkfte, die zyn ook licht, en als het licht haar aan¬
fchynt, dan is't gelyk als een opftygen des blikfems, als

wilde zich daar iets verheffcn.

Eenige zyn van de gantfe natuur , als een gemeene
vermenging; wanneer het licht haar aanfchynt, dan is
't gelyk den Heiligen Hemel, die uit alle de Geeften Gods
geformeert is.
Maar den Koning is het herte aller Qualiteiten , en
heeft zyn Rivier ink midden als een Welbron, gelyk als
deZon midden onderdePlaneetenftaat, en is een Ko¬

ning

*7<*
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ningderStcrren, en eenherteder natuur indceze waereld : alzo groot is ook Jerubin of Koning dcr Engelen.

En gelyk alsdieandcre zesPlaneeten nevens deZon
Heer-voederszyn, en de Zon haaren wille geevcn dat
zy in haar mag regeeren cn wcrken, alzo geeven alle Engelen haaren wille aan den Koning, cn dc Engelfe Voriten zyn in den raad met den Koning.
Maar gy

zult alhicr weeten , dat zy alleen licfdeti
niemantmisgundecn an-

Wilonder malkander hebben,

derzyngeftalteenfchoonheid,
Geeften Gods toegaat,

want

gelyk alshet in de

alzo ook onder haar. Ook zo

hebbenzy alle te gelyk deGoddelykevreugde, en genieten al te gelyk de Hemclfe ipyze, daar is geen ondcrfcheid in.
Maar in de verwen en fterkte der kracht is een ondcrfcheid , maar in de volkomenheid gants niet, want
eenider heeft de kracht van aide Geeften Gods in zich;
daarom , als het licht van den Zoone Gods haar aanfchynt , zo vertoond zich de qualiteit van ider Engel
met de verwen.
Ik hebbevan degeftalten en verwen maareenige verhaald, maar daar zyn 'er veel meer, die ik om de kortheids wijle niet fchryven zal.
gelyk als zich de
Godheid in oneindelykheid vertoont, met haar opfty-

Want

alzo zyn 'er ook ondoorgrondelyke veelerlei
geftalten onder de Engclen: ik kan u in dcezc
waereld geen rechtc gclykenis wyzen: als de bloeijende
AardbodemindeMei, die is een dood cn aards voor-

gen

,

verwen en

beeld.
Wat doen dan de

Engelen Gods in den Hcmel, of
of tot wat cinde heeft ze God gefchapen ?
Dat meugt gy gierigaarts merken, die in deeze wae¬

waarom,

reld

na

hovaardy, eer, roem

,

gewcld

,

geld

,

cn

goed tracht, en dringt den armen zyn zweet en blocd af,
en verpraald zyn arbeid, cn meent beter te zyn als dc

een-

en deszelfs
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eenvoudigegemeenc, waartoeuGod gefchapen heeft.
Waarom heeft God Engelfe Vorften gefchapen, en

nict alle in gelykheid!
Ziet God is ecn God

van order,
gelyk als het nu in zyn
regiment in hem zelver, datis, in zyn geboorte, en in
zynopklimmengaat, wallet en is, alzo is 00k de order

der

Engelen.
Gelyk als in hem zyn zeven Qualiteiten, waar dodr het
gantfe Goddelyke wezen bewerkt word, en zich in dceze
zeven Qualiteiten in een
oneindelykheid vertoond, en
nochtansdiezeven Qualiteiten Primus in de oneindelyk¬
heid zyn, waar door de Goddelyke geboorte
eeuwig in
Zynordening onveranderlyk beftaat: en gelyk in't mid¬
den der
ren

zeven

word,

Geeften Gods het Herte des levens geboo-

waar van

is 00k der Engelen

de Goddelyke vreugd.e opgaat, alzo

order.

De Engelfe Vorften zyn nade Geeften Gods gefcha¬
pen, en de Jerubin na het Herte Gods: zo als nu het
Goddelyke wezen werkt, alzo 00k de Engelen, welke
qualiteit in't wezen Gods opgaat, en zich byzonder ver¬
toond in zyn werking als in'topklimmen des toons of

geluits, ofder Goddelyke werking, worfteling of kamping, die zelve Engelfe Vorft, welke die qualiteit het
meefte toegenegeri is, begiut 00k zyn rei metzyne Legioenen , met zingen , fpeelen , danfen verheugen *
,

en

jubileeren.

Datis een Hemelfe Mufica, want daar zingteen icier
zyn qualiteit-ftemme , en den Vorft voert den rei,
gelyk een Cantor met zyn Schoolieren, en den Koning
verheugt zich en jubileert met zyn Engelen, den grooten God ter eeren, en tot vermeerdering der Hemelfe
na

vreugde : en dat is in het Herte Gods, als een heilig
fpel, en daar toe zyn ze 00k gefchapen, ter vreugde ert
Gods.
Als nu opgaat

eere

,

die Hemelfe Mufica der Engelen^
lo gaat in de Hemelfe Pomp, in den Goddelyken Saliiter,
M

op
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allerlei gcwalfen, allerlei figuuren, allerlei verwen,
want de Godheid vcrtoont zich in oneindelykc en 011-

op

grondeerlyke veelerlei aart

,

van verwcn

,

forincn en

vreugde.
Nu die Wel-Geeft in de Godheid welke zich dan byzonder vertoont met zyn opklimmen en liefde worftelen,

hy Primus geworden, die zelve Vorft der Engelen, begmt 00k terftond zyn Hemclfe Mulica met zyn

als waare

toegenegenEngelennazynqualiteit, metzingen, fpeelen, fluiten en allerlei Hemelfekonft, die in de Geeften
Gods opgaat.
Maar alshet Centrum in't midden opgaat, dat is, de
Geboorte van den Zoone Gods zich byzonder vertoont
als een triumph, daar gaat dan op de Mulica of vreugde
vanal dedrieKoninglykc regimenten der gantfc fchep-

van de Engelen.
Wat hier nuvooreen vreugde zyn mag, gecf ik een
ider Ziel tebedenken, ik kan'tin myn verdorven natuur

ping

niet vatten, veel minderfchryvcn. Metdit gezangciteere
ik den Leezer in't andere leven, daar zal hy zelver mee

aanden rei zyn, en deezen

Geefl: eerd: gelooven, wat

hy hier niet verltaat, dat zal hy daar in'taanfehouwen
hebben.

Gy zult weeten, dat-het uitgeen fteengczoogcn is,

blikfem in'tCentro opgaat, zo ziet
enkendhetdenGeeft. Daarom ziet toe en fpeelt niet te
hoonachtig aan deezeplaats, of gy zult voor God een
fpotter bevonden worden, en't zouw u wel gaan als den
maar wanncer een

Koning Lucifer.

Wat doen dan de Engelen alsze niet zingen? Ziet,
de Godheid doet, dat doen zyook. Als de Geeften
Gods inhaarzelven, eel enliefelyk in malkander baaren,
en in malkander opklimmen , als een liefelyk omhelzen, kuffen en van malkander eeten: in welke fmaak
en reuk het leven opgaat, en de eeuwige verkwikking, zo
gaan de Engelen 00k zeer vriendelyk, lieftaalig eu liefelyk

wat

en

deszelfs Vreugde.
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in het Hemelfe Refier met
malkanderwandelen, enbefchouwen de wonderbaarlyke en
liefelyke geftalte des
Hemels , en eeten van de
bevallige en aangenaame
vruchten des Levens.
Wat fpreeken zy met malkander ? Ziet
gy prachtige,
ftouteenhovaardigeMenfch, de waereld wil u bier te
naauw worden, en
gy denkt dat niemant u gelyk zy,
bedenkt u hier, of gy 00k een
Engelfe of Duivelfe aart
hebt.

By wien zal iknudeEngelen vergelyken? Ik zal ze
recht by de kleine Kinderen
vergelyken, die in de
Mei, als de fchooneRoosjesbloeijen, met malkander
in de fchoone
Bloempjesgaan, dieafplukken, enmaakendaaredeleKransjesvan, endraagen die in haar handpn, en verheugen zich, en fpreeken geduurig van de
menigerlei geftalten der fchoone Bloemen, en neemen
malkander bydehanden, als zy in de fchoone
Bloempjes gaan, en alsze t'huis komen, zo laaten zy die dc Ouderszien, en verheugen zich, waaroverdeOuders dan
00k vreugdeaande Kinderen
hebben, en zich met haar
met

verheugen.

Alzo doen 00k de Heilige Engelen in den
Hemel, die
malkander by de handen , en wandelen in de

neemen

fchooneHemelfeMei, enfpeeeken vande liefelyke en
fchoone gewaffen in deHemelfe Pomp, en eeten de be¬

vallige aangenaame vruchten Gods , en gcbruiken de
fchoone Hemelfe Bloempjes, tot haar
fpeeling, en maaken voor haar fchoone Kransjes, en
verheugen zich in
de fchoone Mei Gods.
Daar is niet auders als een hertelyk liefhebbeti $ eeil
zachte

liefde, een vriendelyke zaamenfpraak, eenlieftaalig gezelfchap, daar den eenen altyd zynlult aaneen
anderziet, eneenandereerd. Zy weetenvangeen boosheid, lift of bedrog , maar de Goddelyke vruchten eii
liefelykheid zyn haar alle gemeen, den een magze gebruikenalsdenander, daarisgeenmisgunlt, geennydj
M
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wederwillc, maar haar herte zyn in liefde

vcrbon-

den.

Daar

aan

hecft nude Godheid zyn hoogftebehaagcti,

gelyk de Oudcrs aan dc Kindcrcn, dat zyn licve Kinderen
in den Hemel, zich zq vriendelyk en wel aanftellen, want
de Godheid lpeelt in zich zeiven ook alzo, den eenen
Welgeeft in den anderen.
Gelyk wannceu als den blikfem des levens in't midden
der Goddelyke kracht opgaat, daar alle de Geeften Gods
haarlevenkrygen, enzichhoog verheugen, daar is ecn
lieflyk enfteiligomhelzen, kullen , fmaaken, voelen,
hooren, zien en ruiken. Alzo is'took by de Engelen,
alsdeneenede andere ziet, hoort en voelt, zo gaat in
zyn herte den blikfem des levens op, en den eenen Geeft
omvangt den anderen gelyk als in de Godheid.
Als ik hier nu fchryve van hetCentro of't midden,
dat de Welbron der Goddelyke Geboorte in't midden,
zy, zoisdemeeningniet, dat in den Hemel een byzondere plaats zy of een byzonder Lichaam, daar het vuur des
Goddelyken levens opgaat, uit het welke de zeven
Geeften Gods uit gaan in de gantle ruimte des Vaders: maar ik fpreek op een Lichaamelyke ofEngelfe,
of Menfchelyke wyzejom des Leezersonverftands willc,

als de Engelfe Kreatuuren gcbeeldct
enzoals'tinGodoveris.
Gy moet niet denken , dat 'er in den Hemel een
Lichaam zy, dat maar zo gebooren word, dat men by¬

op aart en wyze,

zyn,

zonder Godnoemt: neen, maar

dc gantfe Goddelyke

kracht, die zelver den Hemel en allerHemelen Hemel
is, word alzo gebooren, en dat is genaamt Godt den
Vader, uit wien alle Heilige Engelen gebooren zyn, en
ook in die zelve kracht leeven, en aller Engelen Geeft
word in haar Lichaamgeduurigeeuwigalzo
daar toe ook den Geeft aller Menfchen.

Merkt, des Vaders kracht
Hemelen, en die zelvc

alle

gebooren,

is Alles in enboven
kracht baart overal het
L1

c u I:

En

deszelfs Vreugde.

1S1

Licht: nudiezelve Alle Kr acht is, enword
genaamt den Vader, en het licht, dat uit die zelve
Alle Kracht gebooren word, dat is, en word
genaamt, den Zoon.
Maar daarom word 'et den Zoon genaamt, om dat het
uit den Vader gebooren word, dat het des Vaders Herte
_

inzynkrachtenis,

en als'etnu gebooren is, zo is 'teen
ander Perfoon als den Vader, want den Vader is de
Kracht en het Ryk , en den Zoon is het Licht en de
Glans in den Vader, en denHeiligenGeeft is het wal-

len
of den uitgang uit de krachtcn des Vaders en des
Zoons, enformeerd enbeeldetalles.
Gelyk als deLucht van derZonnen en Sterren kracht
uitgaat, enwalmtindeezeWaereld, enmaakt dat alle
Kreatuuren zichbaaren, en Gras, Kruid en Boomenopgaan, enalwatindeezewaereld is, alzo gaat ook den
Hciligen Geeli van den Vader en Zoon uit, en wallen,
formeerd, en beeldet alles in den gantfen God. Alle
GewaflenenFormeninden Vader gaan op in het wal¬
len van den Heiligen Geeft, daarom is't eeri eenigen God,
cn drie
onderfcheidelyke Perfoonen in een Goddelyk
,

wezcn.

De gantfe natuur des Hemels ftaat in de kracht der
Wel-geeften, en in de zevende beftaatde natuur
of begrypelykheid aller qualiteiten: die is nu gants licht,
en
dikgelyk een nevel, maar gants doorluchtig als een
Kriltallyne Meer , dat men door alles kan heen zien,
maar alzo is de gantfe diepte of ruimte, boven en 011der.
Nu hebbcn de Engelen ook zulke lichaamcn, maar

zeven

i

I'

droogertczaamengecorporeert, enhaar lichaamis ook
den kern uit de natuur, hetbelte, ofde fchoonlte glans
uit de natuur.
Nu op den zevenden
voeten,
een

Geeft Gods fteunen zy

die daar is, dik als een nevel

Kriltallyne Zee, daar in klimmen
M 3

met haar
en helder als
zy opwaarts en
,

neder-
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nederwaarts waar heen zy willen. Want haar behendigheidis 20 fuel, als deGoddelyke kracht zelver, nochtans is de eene fnelder als de
ander, alles nadathy van
een

qualitcitis.

In diezelvezevendeNatuur-geeftgaan ookop dcHemelfe vruchten en verwen , en alles wat begrypelyk

is, en het is, als of de Engelen tuffen Hcmel en Aarde in de ruimte zouden woonen, daar zy op enuedcr-

klomtnen,

en waar zy ooit waaren
of zy op de Aarde ftonden.
De Ouden hebben de Engelen met

,

daar rultcn haar

voeten als

vleugels, de Mengefchildert, maar zy hebben ze nict van docn,
maar zy hebben handen en voeten
gelyk de Menfchen,
maarop een Hemelfe aart.
De Heilige Engelen wallcn of wandelen in alle de
drie Konitigryken onder malkander, daar van onttangt
den eenen van den ander, dat is, van de fchoone gellalte,
vriendelykheid cndcugd des anderen ,zyn hoogflc vreugde, en cvenwelbehouwtecn ider zyn natunrlyk bezitof
plaats, waar in hy tot eenkreatuurgewordeiiis, voor
zyneigendom.
Gelyk als icmant in dceze waereld van cenBloed-vriend
cn liefMenfch uit een ander Land bezocht word, daar
hy hcrtelyk na verlangt heeft, daar isvreugdeen vriendelyk beneveniren en wel kommcn , en een lievezaamenfpraak,en denHuis waard vertoont denGalt het allerbelle: hocwel dit maar kout water is tegen het Hemelfe.
Alzo doen 00k de Heilige Engelen tegen malkan¬
der; als'teeneKoningryksHeirtothetanderekomt, of
het eene Vorltelyke Qualiteit Heir tot het andere VorflelykeQualiteitHeir komt, daarisnietanders, als een

fchen

voor

louter

ontfangenderliefde, eenzeerlieftaaligezaamen-

fpraak, en vriendelykeeerbiedigheid, een bevallig en aangenaam wandelen der liefde, een zeer tuchtig en demoedig wezen, een vriendelyk kuflen en geleiden,daar gaat de

liefelyken Ryen-dansaan.

en

desz,elfs Vreugde,
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Gelyk dc kleinekinderen als zy in deMei, in de
Bloempjes gaan alwaar der dan menigmaal vecl te
,

,

komen

daar hcbben ly een vriendelyke zaaplukken de Bloempjes veel en menigerlei. Alsdit nu is gefchied, zo
draagen ly die in haar handen
en beginnen een zeer verheugelyken Ryen-dans:
alzo docn 00k de Engelen in den Hemel,als
zy uit vreem-

zaamen

menfpraak,

,

en

,

dc Heiren

te zaamen

komen.

Zy

zyn al te zaamen maar Inftrumenten indegroote
Harmonie der Goddelykc vreugde, in den zang en klank
der krachten, enzynal te maal arbeiders der wonderen

Gods , als formeerders der krachten
van de Heiligc
Naamen Gods,gelyk als wy Menfchen in onzenMond de
krachten der Senfum beelden, en fdrmelyk maaken, tot
luitbaare woorden, alzo is haar arbeid ookeenloutere
beelding der Goddelyke krachten en formen.
Want wat zy willen en begecrcn, dat word door haar
imaginering in beelding en formen gcbracht, het zyn louter Ideas, op aard als de
Goddelyke krachten, voorde
,

fchcpping der Engelen in zulke Ideas hebbengebeeldet,

alzo is 00k haar na-modclling.
In de Goddelyke Pomp zyn

dingen

te betrachten,

krachten, die

voornamentlyk twee

eerftdenSalittcrofdeGoddelyk®

beweegende, wallende kracht,
en word
gebooren de vruchtna
ider qualiteit en aard, alsHemelfeBoomen, enSpruitcn, die zonder ophoudcn haar vruchtdraagen, fchoon
bloeien en waffen in Goddelyke kracht ; zo verneugelyk , dat ik zulks niet fpreeken of fchryven kan maar
ik ftamer daar aan, als een Kind, dat fpreeken leerd, en
kan't nooit rechtnoemcn, zoals het den Geefttekennen geeft.
De tweede geftalte des Hemels in de Goddelyke Pomp
is't gcluit, gelyk als in den Salitter der Aarde het geluit is
waar door Goad
Zilver
Koper, Yzer en
diergelyke waft , waar van men allerlei Inftrumenten
zyn een
in die zelve kracht waft

,

,

,

,
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maaken kon, alsKlokken, Py-»
alles vvat'er fcheld: 00k is dat zelve geluit in
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ten

fchelle ofter vreugde

pen, en
alle Kreatuuren, anders was alles ftil.
Nu door dat zelve geluit in denHemel worden allc
krachten beweegt, dat alles vcrheugelyk waft, enfier-

lyk gebooren word; nu gclyk als de Goddelyke krachten
veel en menigerlei zyn , alio is 00k het geluit veel en
menigerlei. Als nu die krachten in God opklimmen
2,0 bewegen zy malkander, en wallenin malkander, en
'tis een ftadig vermengen : als dan gaat in dezelveuit
allerlei verweq, en in de verwen waft allerlei vrucht,
dan gaat ip den Salitter op, en't geluit vermengt zich

00k,

en

klimt op in alle krachten des Vaders, als dan

ftemmen en fchellen in de Hemelfe vreugde.
Zogy in deeze waereld veel duizenderleilnftrumentep
en Snaarenfpel te zaamcnbracht, en trokze alle op het
konftigfte in malkander, en haddeallerkonftigfteMee
fters daar toe, dieze bewerkten , zo was het doch maar als
gaat op,

het blaffen
iYlnlica.

van

cenHond

tegenhetGoddelykegeluiten

Gelyk als in God tweedingen temerkenzyn, alzois
zulks 00k opgelyke wyze in den Engel.
Eerft is de kracht, en in de kracht is't geluit, die
klimt in denGeeft op, in 'tHooft, in'tGemoed, ge¬

lyk denMenfch in deHerfenen, en in 'tGemoedheeft
hy zyn open Poorte, in't Herte heeft hy zyn Zetel en
oorfprong daar hy ontfpringt uit alle krachten. Want
aller krachten Welbron weld in'tHerte, gelyk00k in
den Menfch, en in't Hoofd heeft hy zyn Vorftelyken
Stoel, daar ziet hy alles wat buiten hem is, en hoord

alles, enfmaaktalles, enruiktalles, envoeldalles.
En als hy nu den Goddelyken Toon en't geluit dat
buiten hem is, hoort opklimmen,zo word zyn Gceft geinficieert enlmet vreugde aangeftoken, en verheftzich in
zyn Vorftelyken Stoel, en zingt en klinkt zeervriendclyke woorden van God§ Heiligheid, ep van de vrucht

en

en

deszelfs Vreugde.

en'tgewas desEeuwigen levens, van de fierlykheid en
verwender eeuwigevreugde, en van't lieftaalige aanblikkenGods, desVaders, desZoons en des Heyligen
Geeftes: ook van de loffelyke Broederfchap en gemeenfchapderEngelen, van deeeuwigduurende vreugde,van
deHeiligheidGods, van haarVorftelyk Regiment. In

fommavan alle krachten en uit alle krachten, dat ik van
onmacht myner verdorvenheid in't Vleesnietfchryven

kan,

en was

veel liever zelver daar by.

HetParadys ftaat in deGoddelyke kracht, en isniet
Lichaamelyks of begrypelyks, maar zyn lichaamelykheid
is gelyk de Engelen, daar een helder doorzichtig wezen is,
golyk als waarehetMateriaals, en'tisook Materiaals,
maar bloot uit de kracht
gefigureert, dat alles door¬
zichtig en fchynende is, daar hetCentrumdcrgeboorte
ook in alle dingen is, waar door de geboorte zonder
cindeengetal is.
Ik geef u een gelykenis van des Menfchen gemoed,
uit het welke de gedachten gebooren worden van'welkc geeti einde noch getal is. Want een ider gedachtc
heeft weder het Centrumom andere gedachten te baaren.
Alzo is het Paradys van eeuwigheid in eeuwigheid: maar
dewyl het Licht Gods eeuwig is en zonder ophouden
of verhindernis fchynt, zo is'er in de geboorte ook een
onveranderbaar wezen, daar alles inlouterevolmaaktheid opgaat in groote liefde. Want dat geeft den Geeft
derkennille, dat in't Paradys zowel gewaflenzyn,alsin
deezeWaercld,in zulk een form,maar niet inzulkeen
kwaal

en

begrypelykheid.

Gelyk als wy zien dat hier uit der Aarden waft, allerlei
Kruid en Gras, het welke zijn kracht van deZon en't Geftcrnte ontfangt: alzo is den Hemel of Hemelfe Limbus in de plaats der Aarde, en het licht Gods in de plaats
derZonnen, en den eeuwigen Vader in de plaats van de
kracht dcrSterren. De diepte of ruimtedeezes wezens
in zonder begin en einde, 2yn wyte is niet te bereiken.
M s
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deezc Wacreld aanzict, zo hebt gy cen voorVan yt

Engclen,
gelyk als de Sterren onveranderd moeten bly ven tot
aan't einde deezer tyd, alzo moeten de Engelen in dc
ceuwige tyd des Hemels eeuwig onveranderd blyven.
DeElementen beduiden de wonderlykeproportiecn
verandering van de geftalte des Hemels, want gelyk als
zich de ruimte tullen de Sterren en de Aarde, in haar
becld des Hcmels

:

de Sterren beduidcn de

want

geftalte gcduarig verandeid, haaftig is hetfchoonlicht,
haaftdroevig,dan is'er wind,dan regen,datifneeuw,haaft
is de ruimte blaauw, dan groenachtig, dan wit, dan
donker.
Alzo is ook de

verandering des Hemels in mcnigerlei
geftalten, maar niet op zulk een aart als in
deeze Waereld, maar alles naar het opklimtnen der GecftenGods, en het licht van den Zoone Gods fchyntdaar
eeuwig in, maar daar is evenwel de eene tyd een grooter
opftygen in de geboorte , alsde andere , daarom is de
wonderlyke wysheid Gods onbegrypclyk.
De Aarde bcduid de Hemelfe natuur of de zevende
Natuur-geeft, waar in de beeldingenenformenen verwenopgaan: deVogelcn, VifienenDieren, beduiden
de menigerleigeftalten der Figuuren in den Hemel.
vcrwen en

Dan zult gy weeten, want

denGeeftbetuigt'ctinden

blikfem, dat in den Hemel evenwel allerlei figuuren opgaau, gelyk de Dieren, Vogelen en Viffen deezer Wae¬

klaarheid

reld , maar op een Hemelfe form ,
en
wel allerlei Boomen, SpruitcnenBloemen:

20

aard,

maar

gelyk als het opgaat, alzo vergaat'et ook weder: want

als dc Engelen,
in de geboorte der opftygende qualiteiten in de Natuur-geeftAls een figuur in eenGceft gebeeld word, datzybcftaat, en zo de andere Gccft met deeze worfteld en over¬
wind, zowordze weder gefcheiden ofverandcrd, alles
na den aard der Qualiteiten, en dat is in God als ecu Heihet word niet te zaamen gecorporeert
het figureert zich alzo

maar

ligbeveelcn.

Daar-

en

deszelfs Vreugde.
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Daarom zyn 00k de Kreatuuren, als Dieren,
Vogelen,
Viftenen Wormen indeezeWaereld niet tot een
eeuwig

gefchapen, maar tot een vergankelyk, gelyk als de
figuuren desHemelsook vergaan.
Niet moet gy denken dat in de
Goddelyke Pomp
Dieren ,Wormen of Kreatuuren in't Vlees
tevoorfchyn
komen gelyk in deezewaereld; neen, maar ik meen alleen de wonderlyke
proportie , kracht en gezondheid
wezen

in dezelve.
Als ik nu

fchryvevan Boomen, Spruiten enVruchgy't niet aards, gelyk als indeezeWaereld
verftaan, want dat is myn meeningniet, dat in den Hemel
zoude waflen een
^ooden,harden,houtenBoom of Steen,
ten,zo moet

die in aardfe quaiiteit beftond.

Neen, maar myn mee¬
ning is Hemels en Geeftelyk, en doch waarlyk en cigentlyk alzo, ik meen geen ander ding, als ik het in

den letter del.
De Hemelfe Salitter of krachten in

malkander, baa-

Hemelfe verheugelyke vruchten en verwcn, allerlei Boomen en Spruiten, daar
op waft de fchoone en liefelyke vrucht desLevens: 00k zogaan in deeze krachten
op alleriei Bloemen met fchoone Hemelfe verwen en
reuk, haar fmaak is menigerlei, een ider 11azyn Quaii¬
ren

teit

aard, zeer Heilig, Goddelyk en verheugelyk, want
ider Quaiiteit draagt zyn vrucht,
gelyk als in deverdorven moordkuil en't duifter dalder
Aardeopgaan aller¬
iei Boomen , Spruiten, Bloemen en Vr uchten, daar toe in
der A arde fchoone Gefteente, Silver enGoud, dat is een
voorbeeld der Hemelfe baaring.
en

Doch gy zult

dit weetcn,dat zich aan deeeneplaats
Quaiiteit machtiger vcrtoond als aan een an¬
der, dan zegenvicrd de tweede,dan de derde, dan de
vierde, dan de vyfde, dan de zesde, dan dezevende.
En't is alzo ecu eeuwig worftelen, werken en
vriendelyk
opftygen der Liefde, daar zich dan in dit opftygen de
Godheid gcduurig wonderlyker en onbegrypelyker, en

haaftig

een

Oil-
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ondoorgrondelyker vertoond, dat alzo de

HeiligcEn-

gelen haar niet genoeg kunnen verheugen, cn daar in niet
genoeg kunnen gaan wandelen, en dat fchoone T e
Deum Lauihmus niet genoeg kunnen zingen,
naar ider Qualiteit des grooten Gods, nazyn wonderlykc
openbaaringcn wysheid, en fchoonheid en verwen, en
vrucht, en geftalten. Want de Qualiteiten klimmen
eeuwig en altyd zodanig op, en by haar is geen begin,noch
midden, nocheinde.
Als nu den Blikfem desLevens,dat is,den Zoonc Gods
in de middellteCirkel in de Welgecften Gods opgaat,
enzich triumpheerende vertoond, zo klimt den Heiligen
Geeft ook triumpherende opwaarts-iin ditopklimmen

flygt ook de Heilige Triniteit in 'tHerte vandeEngelKoningen op, en een ider triumpheert ook na zyn
Qualiteiten aart.
In dit opklimmen word het gantfe Hcmelfe Heiral-

fe

ryk van vrcugde, cnhet
In dit
opklimmen des Herten word het geluid in'tHerte verwekt, zo wel in den gantfen Salitter des Hemels,
daar gaat dan in de Godheid op, de wonderlyke en
fchoone beelding des Hemels in menigerlei verwen en
aard, en een ider Geeft vertoond zich byzonder, in zyn
leEngelen triumpheerende

en

fchoone Te Deum Laudamus gaatop.

geftalte.

*

by niets vergelykcn, als by deallereedelftc
Steenen, als Jcrubin, Smaragden, Delfin, Onix, Saffier,
Diamant, Jafpis, Hyacinth, Amethetift,Bcrill,Sardis,
Ik kan't

Carfunkel endiergelyken.
In zulke verwen en aard vertoond zich deNatuur hemel Gods in't opftygen derGeeftenGods: als dan het
Licht van den Zoone Gods daar in fchynt ,zois't als een
heldere Zee van de boven verhaalde Steenverwen.
Ach! dat wy dochMenfchenvederenhaddenenkonden dit na onzekennille in den Geeft uwer Zielen fchryvcn,

hoc zoude doch menig omkereen uit Sodom en Go-

morra,

en

deszelfs Vreugde.
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uit Babel, en het gierige hovaardige Jammerda! dat doch maar angft en k Waal is, vol vreeze, pyn en
verfchrikking.
Als wy met malkander over deeze fmalle weg derVIeefelyke geboorte, opgeenegroeneBeemdekomen, daar
den toornGods niet heenreikt, dan zullenwy ons over
het gelceden leed, wel verheugen, of wynnfehoondes
waerelds Dwaas moeten zyn en laaten den Duivel, in de
kracht van de toorn Gods, over ons heenruifen: daar
leid niet aan gelegen, het zal ons in't ander leven
fchoonder aanftaan, als of wy in dit leven een
KoninglykeKroongevoerd hadden, want het is hier maar een
zeer korten tyd, en't is niet
waardigdatheteentydge-

morra

,

,

naamt

Amen.

word.
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z iet Broeders dat is '/ Vaderland
1

Daar onz.e Zielen vaaren.
Na d'opgelojh Levens band,
En overzachte

Jaaren.

Wie

z.ulk^ een

z.ouw om

|i

Koningryl^

De waereld niet verlaaten ?
Is 9t

Aardfe niet

drelg en Jljkj
haaten ?
Dat is de jchoone Broederfchap
Die wy daar z.ullen uinden
Om eenwig op den hoogften trap
En

De

waardig

maar

om te

vrundfehap

aan te

I
\ i'l

binden,

En met haar in het

Heilig Licht

Als Kind'ren Gods

te

Voor ?t

C i

fpeel.en,

Paderlyke Aangezjaht,

Za

Ipo
Zo

Tot
In

»

•

deelert,
dicpte weld 9
vreugd dcr Hemelingcn,

mild,

geen

om wee te

getal noch maat gefleld.
fchoone dingen!

O groote en
fVte kan uw I of volzmgen
Maar lieve Vriendcn die

dit

Icejl
fchoon aan die kanten,
Ihjsen maar Hovenur gcweejl
Gedienjlig in't verplanten.
Het zyn geen Bloemen uit myn grond
Ik^htb' ze maar gelezen
Om dat lk^die welrmkend vond,
Zo

En aangenaam van wez.cn,
En

heb'

ze

hier

by

een

gebracht,

Gevoeglyk^om t'aanfchouwen,
Op dat gy van haar fchoone kracht
Een Jlaaltje mocht behouwen.
Het was eens ylnders Roozengaard
Daar ikz.e hwam te pluiken
En laat'

na

ze

Broeder aard ,

Beoogen en beruiken.
Vaart wel, z« Gods geleiden hand9
Myn

e#
Vrinden
in het Vaderland,

Broeders,

Tat dat wy

Malkander

hettglykjvinden.
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jHandelende

Van de driederlei

Eigenfchappen des
eenigen Gods, en van de Eeuwige
Godheid van Jezus Chriftus.

Zynde

een

Schriftelyk Antwoord,

op een

aan den Autheur gedaan,
wat by van
JVezen Gods hield,

Vraag

\

Ibrie zynder die getuigen in den Hemel,
de Fader, het tfoord,

de Heidrie zyn
en

lige Geeji ; en deeze
een.
1 Jdh. V: vers

7.

COP YE

van

een

BRIEF.

J E Z U S, de diepfte Liefde des
VADERS, in

ons.

N. N.

Tjufter,

in de hoope van de Eeuwige Zaligbefpiegelen in de verheugelyke
Eeuwig opgaande Dageraad van het Affchynzel der heerlykheid Gods : met als in deeze
IVaereld gaande uit een
eenig punt, maar
hoog en laag, breet en wyd door de emdelooze
rinmte der
Eeuwigheid, Overal tegemuoordig j uit het verborgen wonder des Vadersgeheid,

om ons te

,

boor en wordende

,

verborgen Godheid,

als

een

Openbaaringe der

en Zoon zyner Liefde.

n
*ewyl UL. zorgdraagende Liefde my ontis, zo ben ik ook geneigt om hetgeendat
het befte kleinoot in het
Oog myner Ziele is,
u
hoog en diep in het geeftelyk herte te wenfen : en zoude dit iets anders
zyn , als de allervriendelyklle Jeans, die de rechte Ega derZielen
is? zo dat
hy gcnaamt word God met Ons, dewyl
hy dan de Lieflle is, zo laat ons hem verheerlyken,
wantde beminnendc
verheugt zich,en triumpheert
in de eer en lof van
zyn Geliefde. Wat zullen wy
danzegeenZufter? zo andere hem met veel ommoet

N

z

ftan-

( 96 )

ftandigheden opheffen

,

ik zal het met weinig

woorden boven maaten zeer verhoogen, zeggende
met den Heiiigen Difcipel, Myn Hccre ende
myn
God: op dat wy denZoone eeren als den Vader:
en alzo eeren wy den Vader, dat hy van
Ecuwig-

heidis, desgelyksookdenZoone.
Ziet Zufter in de

hoope

van

de Bruiloft des

LAMS.

Dewyl ik geloove, dat gy dcnBruidegom lief
zoo ben ik vrymoedig, om hem voor uwe

hebt,

Ziele fchoon

voor te

ftellen.

Toenmaals vroegt

ik van't WezenGods hield. Ziet, ik
geloove, en erkenne maar een eenige God, gelyk
de Heilige Schrift daar doorgaans van getuigd :
Jk^ ben de cerfle
ende ik^ ben de laatjie , en
behalven wy en is Jer geen God , zegt den Vader
door den Heiiigen Profcet.
En alzo zegt ook
den Zoone :
b
ben de eerjle , en de laatjie.
En wy kuflen de gebenedyde Mond der Goddelyker Waarheid, die daar zeide: cIk^en de Vader
zjyn een :
d Die myn gezjen heefc , die heeft den
Vader gezien; en gicten decze volmondige woor¬
den in ons geloovig Herte, en niet in een gemaakgy, wat

a

,

bygehaalt Verftand. Immers zeggen
Heilige getuigen, namentlyk de Apodclcn,
met een voile mond, dat hy God is, en wy gelooven maar aan eenen God, die geopenbaart is
in't vlees, en verzoende de waereld met hem
zelven. Wy gelooven dat de Verloffing anders

te

form

van

zyn

niet

aJefai. XLIV: 6. b

1:11. cJoan. X: 30.

d XIV: 9.

(

)
gcfchieden kon. Dat de Zielc ofmenfchelyke
Eigcnfchap was gevallen in de eeuwige Toorn
Gods, na dewelke hy zich een iverigen Toornigen
God , en verteerend vuur noemt , welke niet
gebrooken, uitgebluft, ofgeftilt konde worden,
als door hem zelven, namentlyk zyn eeuwige liefde want het eeuwige a Z A C H T, Balzemt
meer de
eeuwige b MA CHT. En ik kaneen
plaatfelykheid, met een ding van minder grootheid niet bedekken, verftaande dat geen Kreatuur ,
hoe groot zy mogte zyn, de grootheid van Gods
Toorn konde dekken , maar alleen zyn eigen
Liefde. Is het ons dan te wonderlyk dat God een
menfch geworden is, zo laat ons in
verwondering
blyven, want al zyne wcrken zyn ons te wonder¬
lyk. Het fchyntdat de Wysheid en het Verftand
der SchriftgeleerdeenFarizeen niet
begreep, dat
die eenvoudige ilechte Man die
groote Meffias zoude zyn , daar alle Profeeten van
geprofeteert
hadden 5 immers zy gingen hem voorby, en evenwel was hy de zelve Man; en door Gods
genadc
is hy ons, voor die zelve Verlofler openbaar
gewor¬
den. Zoude hy ons dan nu te weinig fchynen om
God te zyn, omdat hy zich uit liefde om onzent
wil zo heeft vernedert, en de geftalte eens Dienftknechts aangenomen. Laat het genoeg zyn, dat
zich de Jooden,de Turken en de Heidencn daar aan
ftootcn jhet waare klaare wezenGods,is zachtmoed
en dcmoed.
Het is om onzent wille gefchied, dat
97

niet

j

N 3

3

Liefde.

b Toorn.

de

(

)

de Hoogfte zich zo vernedert heeft, dc Bruidegom

heeft het

gedaan: zoude hy dan in deeze
geftalte de Braid teweinigentegeringezyn? dat
zy verre: zoude het ons niet meer in zyn liefde
doen ontvonken ? dewyl hy zich Roozenrood van
Heilig Bloed vooronsverfiercheeft, en dat zelve
noch zyn Braid als een Hemelfe Wyn aanbied
om te drinken j
ode Beminde. Alle Heilige
om ons

hebben hem voor haar beminde erkend, en omhelft. En wie zoude anders de beminder der Zielen

als God ? met wie zoude het hert vervult
als met God ? zoude een Engel of Profeet
de Beminde zyn? zoude een Schepfel de Ega zyn ?
zyn ze niet alle Speelgenooten van derechte Brui¬
degom en Braid, welke God en de Ziel is ? in
hem woond de gantfe a Vulc der Godheid Lichaamelyk j dat verflaan wy alzo : dat de grondelooze Eeuwigheid vervullende , en maakende
Godheid door of in Jezus Chriftus , in een omfchreeven lichaamelykheid openbaar is: en denken
alzo: dat toen hy op aarden in de gedaante van
een menfch
gevonden wierd, hy evenwel ter zelver
tyd, de gantfe Eeuwigheid vervulde. Het
is nadenkelyk dat Johannes den Dooper , den
Heiligen Geeft zag in een lichaamelyke gedaante
eenerDuive, en wy niet en gelooven, dat op dat
zelve moment den eeuwigen Geeft Gods, die van
den grondeloozen Vader uitgaat, eenig en alleen
in die vertoonde gedaante der Duive zy ingeflooten

zyn ,
zyn,

gea

Volheid.

( 99 )
maar datze in tegendeel, toen gelyk ^ls
Eeuwigheid, de Eeuwigheid hceft vervuld,
en op die zelve tyd ook geweeft is, in, enboven
aller Engele Koningryken, cn aller Heiliger herte, en alzo ook Jezus Chriftus in zyn openbaaringen in 't viees. Alhier aan de Jord.aan waaren

geweeft 5
van

Openbwrheden, die in't verborgen de gantfe
Eeuwigheid vervuldcn namentlyk : de Vader

drie

den Heiligen Geeft

in de geopenbaarde flemme,
als een Duive, en de Zoone als een MenCchen.IjCind.
Zoude men dan ook niet gelooven, dat den Hei¬

ligen Geeft Gods van Eeuwigheid van den Vader
is uitgegaan ? En nochtans word hy ons voorgeftelt, als een derde Perfoonelykheid of Eigenfchap, daar de Zoone zegt: want hy zal van hem
zelven niet fpreeken, maar zo wat hy zal gehoord
hebben, zal hy fpreeken, en de toekomende dingen zal hyuverkondigen. Die zal my verheerlyken: want hy zal't uit het myne neemen, ende zal
'tuverkondigen. A1 wat de Vader heeft is myne:
daarom hebbe ik gezegt, dat hy het uit het myne
zal neemen ende u verkondigen,
Immers is evenwel den Eeuwigen GeeftGods eens Wezens met
den Eeuwigen Vader: Ende den Profeet zegt van
den Zoone
dat zyne Uitgangen zyn van Ouds
van de dagen der Eeuwigheid.
En wy verftaan
,

alzo de drie onderfcheidentlykheden voor een

eeni-

aller wezen , daar den
Vader, als de allerheimelykfteenverborgentlykile grond , van alle eeuwigheid gebooren heeft,
N

ge gcbaaringe des

wezens

4

baard

( 100 ^
baard
Zoon

ceuwig baaren zal, zyn welbeminde
als het Eeuwigheid vervullende Liefdenlicht, en kracht der Majefteic, Glorie, beweegelyke vreugde , en al wat aangenaam is , en den
Heiligen Geeft, vandeeze beide van eeuwigheid
in eeuwigheid uitgaande, en dat deeze drie eenige
gebaaringe 3 die zy, waar van de Schrift zegt: ziet
de Hemelen , ja de Hemel der Hemelen en zoude
niet begrypen : Namentlyk de volheid der eindelooze grondelooze Eeuwigheid, welks middelpunt over al moet zyn. Het komt vreemd voor
't verftand, als men zegt van Drie-eenigbeid, voornamentlyk als men't beeldelykof lichaamelyk betrachtj maar als men'rgeeftelykofformeloosbecn
,

tracht, is't niet zo wonder. Ziet door de gewooteekenen, trekken en haalen van het A. B. C.
kan ons veel te verftaan gegeeven worden. Laat
ne

dan ook de letteren der natuur eens leezen :
Ziet wat een (tillen ,vriendelyken, zachtmoedigen,
ons

aangenaamen en

hertverheugelyken Zoon, baart

het fcherpe, Erenge en verteereode Vuur j En
uit deeze beide gaat den Geeft des Luchts, en zyn
alzo een Drie-eenig Wezen, in byzondere onder-

fcheidentlykheid.

Het Licht is

een

ander als het

Vuur, en ftaat doch niet op zich zelven allcen, want
als het Vuur uitgebluft word, is't licht te niet,
ook den uitgang van den Geeft. , Alzo hceft
het Licht een geduurige Vader des baarens aan het

en

Vuur,
Licht,

en
en

het Vuur een glans en majefteit aan het
de Lucht een oorfprong zyns levens en

( 101 )

bewegens, van deeze beide, en zonder Lucht of
Geell verftikken zy beide, en waaren alle drie een
niet. Dit is alzo een gelykenis, doch niet zo ver
van het wezen, wantde zienlyke dingen zynuit
de onzienlyke geworden, de tydelyke natuur uit
de eeuwige, en wy houden het Vuur voor deeigenfchap des Vaders, en het Licht voor de eigenfchap des Zoons, de Lugt voor de eigenfchap des
Heiligen Geefts, als een uitgebooren wezen van
de baaringe des eeuwigen Wezens, die overal tegenwoordig is, en wenfen en begeeren, dat wy

mogteneenTempel

en

wooning deezer baaringe

worden, want ook heeft het den Heilant belooft.

zullen tothemkomen, endewooninge
by hem maaken. Alzo wenft myn genegentheid U
die groote Bruidegom in het herte , niet als een
Schepfel, maar als de geopenbaarde wezentlykq
Liefde Gods, dat wy hem met onze innerlyke
begeerteomvatten, omhelzen, enzeggen, myn
Lief, myn God. Eens zeide de minnelykfte
Jezus, daar is niemant goed als een , namentlyk
Ende wy

God: en andermaals zeide de Beminnaar , myn
God : en de alderootmoedigfte Jezus beftraften
hem niet. Maar den Engel zeide tot Johannes,
als hy voor hem nederviel: Ziet
gy
en

dat

het niet

doet, want ik ben uwe mede Dienftknecht, ende
uwer Broederen de Profeeten, ende dergeene die
de woorden deezes Boeks bewaaren, aanbid God.
Zo laaten wy onzen

hebbcn

en

Emmanuel omhelzen

,

lief

aanbidden, weidende in de dalen der
N y

malie

( 102 )
malfe en vette gronden, dat de Bruid met eerbiedige aandacht de groote Liefdendienft des Bruidegoms erkenne, en hoe zy niet door dit of dat, maar
door heilig bloed verloft is van de eeuwige dood.
Dat was dien Balfem der genezinge j dien aller-

koftelykften Balfem der ootmoedige en zachtmoedige Liefde Gods, nedergedaalt van den Hemel
s

om te

heelen dat verbrooken was.

De Ziele was

uit de

wysheid Gods gefchapen , en den eeuwihaar met zyn welbeeeuwigheid omhelfd
heeft, maar zyverliet haar Beminde, en ging tot
de geeft van deeze waereld, verdwaalde in't wilde,
en kwara in
eeuwig gevaar: maar de Liefde der
verlaatene Beminde ging haar na, ja in die laagte en
diepte daar in zy gevallen was 5 zoude de gezogte
en
gevonden Bruid nu dan zeggen: deeze die hier in
de laagte gaat, is de beminde myner eerfle Verhouwelyking niet, maar die woond heerlyk in de hoogte? daar hy omhaarent wille is nedergedaalt, om
gen Vader verhouwelykten
minden Zoon , die hy van

zetezoekenentevindendaarzewas,
hem weder in de hoogte te voeren.

en

haar

met

Waar zy trouw

gebleven, zo had het niet behoeft, maar

nu zy

afviel, wilde de getrouwe Harder zyn dwaalende
Schaapje niet verlaaten tot een roof der verflinders.

En nu zal deeze ongezienheid der

vernederinge des
fchoonheid, en heldere fpiegel der menfchlievende barmhertigheid zyn,voor het aangezichte der diergekofte, op dat zy haar lofgezang daar uit feheppe, en
hoogften,

een eeuwige en altyd duurende

heer-

( 10$ )

heerlyk ophalen.

Dat geen dienaar, maar de Be¬
minde zelver tot de ver atgelegene naare en zwaare
Kerker der Ziele kwam in te breeken, tot haar eeu-

wige verloflinge, dat is een hoogwaardige betuigingvan trouw en liefde, en wegens deeze tocht
draagt de Beminde het hoog fieraad der vyf heilige Wonden, tot een eeuwige befpiegeling des
bruids. 6 Zufter! laat ons van de fchraaie Bergen
afgaanin de Valeijen der fchoone Bloemeio, daar
Melk en Honing vloeit, en houden onzen Bemin¬

de niet •alleen tot een voorbeeld en wegwyzer ,
maar voorheene voor een
krachtdadige verlofler, en

wezentlyke verbreeker des geftrengen machts, die

de Godheid de Menfchheid balfemmeerde, op
dat die genezinge door deczen eenen , op alien

met

drong.

Hy is de waare Wynftok, en alle dorftige
Zielen deRanken, die uit hem voedfel trekken.
Zo laat ons in hem begeeren en imagineeren, en of
wy als genodigde Galten aan de Bruiloft van Merg
en Vet ,
mogten eeten en drinken van zyn Hemels Lichaam en Hemels Bloed, na de mildadige

zyner uitvloeijende liefde , zonder
achterwaarts te gaan, en met andere te zeggen:
Hoe kan ons deeze zyn Vlees te eeten geeven ?
Wat by de Menfchen onmooglyk is, dat is mogelyk by God, maar dat wy ons verheugen, dat de
beminde zich zo gantfelyk tot de vereeniging

aanbiedinge

het de Liefde ,
namentlyk dat zy haar Beminde wil.eeten, om als
tot ecu te worden , maar dat wy dit vlees ende
aanbied,

want

alzo eilt

en begeert

Bloed

( i©4 )
Bloed eeten, niet by onze dierelyke grove hocdaadigheid gelyken , niet als een fterven en verder-

ven, maar de minnelyke aanbieder zegt: die my
eet, dezelve zal leven door my. Ishetutewon-

derlyk o Bruid der Goddelyke Liefde ! zo laat
het geloove de onbegrypelykheid vervullen: Hy
isook wonderbaargenaamt. En gelyk het won¬
der was, dat hy met weinigBrood veelduizendc
Ipysde, zo laat het ook wonder blyven , dat hy
met hem zelvenfpyft en drenkt, alle die na hem
hongeren en dorften. Want deezen honing vloeiden uit zyn gebenedyde mond : myn VJees is
waarlyk Spyze, en myn Bloed is waarlyk Drank.
Dat ons niemant deezeHeilige Wyn desLevens,
met
bygehaalt water vermenge, want het lull ons
die te drinken, zo als hy ons uit zyn Goddelyke
mond gefchonken word. Maar gelyk als het
Koningryk van onzen Koning , die uiterlyk
geen Koning geleek, niet van deeze Waerelden
was
alzo meenen wy ook een Vlees en Bloed,
niet van, en in deeze zichtbaare Waereld, maar van
en in de
Goddelyke Waereld,die in deeze zichtbaa¬
re verborgen is, gelyk de Ziel in het Lichaam, zo
wy dan hongeren en dorften, zo is't niet na een
EngelofProfeet, want zegt men, deZiclen kan
niet verzadigt worden , als met God.
Immers
het fmaakt ons beter als magerder Spyze. Zouden
wy eenEngel aandoen? of zoude de Profeet een
geftalte in ons krygen. o Zufter der Speelgenooten! Wie heeft u geboodfehapt van de Bruidegom
,

( i°r *>
dat

hy niet enzoudezyndeHeereuitdenHemel?
laaten deeze verkondiging voor ons herte voorby gaan, en hangen aan't woord des levens, dat
God was, en vlees
geworden is. Iemant zegt ,
van het
Eeuwige Leven dat by den Vader was,
ende ons is geopenbaart.
En den Bruidegom zelver :
a Hubert van den Vader
uitgegaan , ende ben
in de Waereld
gekomen : wederom verlaat iide
Waereld, en gaheenen tot den Vader, En die my z.iet,
die z.ict den
genen die my gezjonden heeft, o Brood
des levens
dat van den Hemel nedergedaalt is ,
wyeetenu in ons herte, opdatwy eeuwig door u
leven. Voor deezen vroeg de
vriendelyke Jezus
een
zyner navolgers, hebt gy my lief? o Zufter J
\vy vertrouwen dat gy hem lief hebt , en daarom
zyn wy vrymocdig, om de lieffie te verhefFen: de
Beminder verheugt zich in den lof en grootmaakinge van zyn Beminde, maar in het tegendeel bedroeft hy zich. Het is een onderfcheid, de bemin¬
de groot te maaken,of de beminde klein te
maaken,
heeft ook iemant van zyn Heilige
getuigen de
Bruid gewaarfchouwt, dat zy de Bruidegom des le-«
vens niet te
hoog waardeeren of verheffen ? maar
wel wie dit ofdat niet en doet, ofte gelooft. Ziet
dewyl wy Speelgenoten zyn, in de hoope des eeuwigen Bruilofts, zo fpreeken wy te zaamen van de
Hemelle Bruidegom j en dewyl een ftraal zynder
uitvloeijende liefde uit u herte my te gemoet
fchecn, zo ben ik hier toe opgewekt, en zo ik
\vy

,

hoop
*

Joan. XVI: 28,

f
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hoop uit Chriftelyke toegenegcntheid, uw wenfende <de
Hoogwaardige , daar wy van gefprooken hebben, tot een
Eeuwig Erfdeel in het onvergankelyke Ryk zynder Glory en Heerlykheid, alwaar
wy malkander hoopenteontmoeten, cn nevens amdere
zyn oneincfige lof te zingen , en te
zeggen: Heilig, Heilig , Heilig. Hier medc
in
zyn Eeuwige Liefde bevoolenj als een Kind in
de armen zyns Moeders, om van
hem, en door
hem gcvoed te worden , en
Eeuwig te leven ,

Amen.

UL,

toegmegmVrknd cnjBroeder,
N. N.

LIED.

( I07 )

LIED.
Toon: Ik ging op eenen

is
Van

een

Bran

Morgen,

enz.

ontfprongen >

Liefde uit Gods Troon:

Uit 's Vuders hert

gedrongen,

Gegooten door den Zoony
Hy weld1 en flraald, en vloeid
Den Geejl vaart uit de
hoogte,
Om 't dorftig Hert te noon.

zjo

fcboon,

Komt al tot my o
JHenfchen,
Komt al die dorjlig zyn,

Ik ben

na 's Geejles wenfen,
Een levende Fontein \
Komt al tot my, en drinkt om niet,
Dit is bet

Eeuwig Leven,
Wonden vliet.

Dat uit myn

IbJjen

voor uwe

zjrnden»

Zls Water uitgeftort,
En als een Duif bevonden :
Die uitgevrongen word:
Dit is de loon van al
myn fmert ,
Dat gy maar komt
genie ten,
Dat u gefchonken werd.

( io8 )
Hrie van my heeft
gedronken,
Die dorji altyd na myn,

Myn Vader heeft gefcbonken,
Zyn alderbejlc Wyn,
Wie die verzjiimt blyft in de dood.
En mifl het Ecuwig Lev en,
Die fchaad is al te groot.
Nh wilt niet Ungtr beiden,
Ziel treed nan, treed aan,
Eer d'aangenaame tyden,
Des Levens ons onlgaan:
o

zy God in Eeuwighcid,
Die zulken Bron des Levens,
De Ziele heeft bereid.

Gelooft

