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van den beroemden konstenaar,

JAN LUIKEN,
uitvoerig in

t koper

gebragt,

E N
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door

PIETER LANGENDYK
*

2.

en

CLAAS BRUIN

y

g e-

GEDIENSTELYK

opgedraagen,
TER BETUIGINGE VAN OPRECHTE

DANKBAARHEID,
WEGENS

YEELE GENOTE

VRIENDSCHAPPEN,

Van

Zyn Ed: Verplichte
Dienaars

Evert

en

en

Neeven,

Jan Visscher.

VOOR-

V O O R-B ERICHT
de

goede Voorbeelden't gemoed tot deugdeti
% iirl I kunnen opwekken , leeren ons niet alleen de hei11JI1I.JI ^§e en otlheilige gefchiedeniffen : maar ook de
dagelykfche ervarenheid.
En is 'er iets dat hier verder
aanleiding toe geeft, hetis
de befchouwing van Schilderyen, en
Prentverbeeldingen;
van welke laalte
als tot ons oogmerk dienende wy in
,

het kort iets zullen zeggen.
Men kan voor eerft niet ontkennen

,

,

dat de Afbeeldin-

gen van groote Mannen , wier deugd en wysheid voor
't
welzyn van Staat en Kerk als heldere flonkerftarren in
hun leeven hebben uitgeblonken , in
edelmoedige zielen
een zekere zucht tot hunne
hoog achting , ja tot navol-

ging veroorzaaken: hun fchynt een' trek ingefchapen, die
hen beweegt om door \ befchouwen van't gelaat dier helden
hunne ganfche leevens wyze in de gedenk fchriften
te door
loopen , en hunne gaaven zich eenigzins eigen te
maaken. Zulks mag men met recht ook zeggen van de
Verbeeldingen der ftichtelyke gefchiedenilfen, die geenen
,

minderen indruk

op't hert kunnen geeven, inzonderheid,
zy door de hand van eenen uitmuntenden Konftenaar gewrocht zyn.
Ten anderen kan men niet
onkundig zyn , hoe veel
lichts zy aan de Liefhebbers der aloudheid gegeeven heb¬
ben, wanneer zy door de gedachten der geleerde Mannen
ontworpen , of door eene geoefende penne het zy in onrym of vaarzen verklaard zyn.
In tegendeel kunnen de
ontuchtige Prentverbeeldingen
niet anders dan tot bederf van alle
goede Zeden verftrek*
3
ken:
wanneer

VOOR-BERICHT.
ken: doch laat ons die
modderpoel niet omtroeren: maar
tot eenen
geurigen Lufthof vol welriekende bloemen overgaan.
Wie is onbewuft welk een5 indruk de

verbeeldingen

ftichtelyke Prent-

den beroemden Meefter

in de Etskonft
veelen hebben gegeeven? Wat Konftkenner ftaat niet
opgetoogen , die zyne werken met aandacht en oordeel befchouwt
waarin
door kleine figuu-

van

Jan Luiken,

,

ren

luchtige

met eene

,

vvonderen zich

y

aan

en

,

vafte hand getekend

,

het oog vertoonen ? Alles
de konft vereifcht wordt, als

duizend

voor

vloeijt 5er
zinryke
Vinding geeftige Koppeling en welftand der Beelden,
natuurlyke Beweegingen krachtige Hertstochten, eigenlyke Kleeding en zeden der Volken treffelyke Gebouwen
Dieren en vermaakelyke Landfchappen mitsgaders eene fchoone
houding in dag en fchaduw zonder
gezoehte gemaaktheid.
Niemant denke dat
wy hem deezen lof uit ons zelven
geeven j geenzints : wy jfpreeken dus uit den mond van
Konftenaars en Liefhebbers
die hem voorlang grooter
roem
gegeeven hebben als onze geringe pen hem zoude
kunnen byzetten ,• en de
menigvuldige Konftwerken des
altyd arbeidzaamen Mans die in de Boekeryen en Kabinetten der
verftandigen als Juweelen bewaard worden, zulin

over

wat tot
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

y

len

genoegzaam zich zelven vereeuwrgen.

Deeze Tafereelen der Eerfle Ghriftenen, die
wy u aanbieden,
Leezer, zyn naar oordeel der Konftkenners , onder
zy¬
ne

treffelykfte werken te rekenen,- en derhalven der drukperze dubbel waardig geoordeeld : te meer om dat de
Plaaten weinig of niets
geleden hebben, gelyk blykt,- de¬
wy 1 het werk doorgaans veel zuiverer en
gloeijender dan
te*

V O O R-B E R I C H T.
in het licht

koomt, het welk de Konftverftandigen, dien het der moeite luft^ tegen G. Arnolds waare Jlfbeelding der eerfle Chrifteneny kunnen nazien.
De geeftrykheid van deeze Tafereelen heeft in den zedekundigen Dichter, Claas bruin,lufl: verwekt om dit
werk
onder ieder Prent, met een byfchrift van zes Regelen te vercieren: terwyl de Dichter Pieter Langendyk

te vooren

,

"

aanvang gemaakt hebbende om het uitgebreidender te berymen, daardoor aangefpoord wierdt om zyn1
beftek fpoediger te voleinden , gelyk gefchied is , zynde
alle de Tafereelen , die tegen de Prenten overftaan , uit

reets

een

zyne Penne gevloeid.
Onder verwachting

gen,
.

wenfchen

wy

dat dit Konftryk werk zal behaaden Leezer alle heil en voorlpoed.

j UllUVf

E.

en

J. Visscher,

Eer-

TAFEREELEN

DER

Eer/le Eafereel.

GElukkig zyn
die de waereldfche
ydelheid
Metzerechten
verachten,
ernft

Van wie, hoe

zeer ze ons

Geen welluft is
A1

pronkt

een

fchyn

van welluft

vleijt,

wachten.

op zyn luifterryken troon,
de onderzaaten,

van

onderdaan der zorgen, die de kroon
Hem menigmaal doen haaten;

een

Ja fchoon

men

Wat
Een

te

met

Koning

Geeerd

Hy is

hart

de aardfche

kunnen geeven

zou ze ons

oogenblik berooft

Op't einde
Een Chriften ftaat

vreugd in eigendom bezat,
?

dien gewaanden fchat
het leeven.

ons

van

naar

vreugd die nimmermeer verdwynt,

En Godt door
Hem aanbiedt, als zyn

zyn' genade
licht in't duifter hart verfchynt;

Hy, eer het wordt te fpade,
Verzaakt de waereldvreugd voor die van't
En durft in bange tyden,
Hoe

Paradys,

hy wordt vervolgt, den grooten Godt
belyden;
Op deez' belydenis ontvangt hem Chriftus Bruid
zeer

ten

Vorft Jezus naam

Als

een van

Dan ftort de kerk
in

haare leden;

een

lofzang

en

kruik

van

gebeden.

zegenoly uit,

,

pryz%

1

Urz^ze rj^nzaoiritj

aesr

0/scoofs itertz ntfen

.

Des Leeraars yver treft hier's leerlings droevig hert,
En toetll het , door zyn fcherp doch nodig ondervraagen,

gevoel heeft van de aan hem beleden fmert
naarftig onderzoek; of in hunn' levensdagen
De godsvrucht't zwaarite woeg. Dit neemt hy meeft in acht,
Gelukkig was onze eeuw wierd zulks wat meer betracht.

Of't ook

Na

A

Twee-

TAFEREELEN
Tvueede
TTY die

van

zonden

ootmoed

Om

van

Verlolt

te

zyn,

als

een van

en

Tafereel.

overtuigt

voor

den ouden menfch

den Heere

zyn

buigt,
begeerlykheden

Chriftus dierb're leden,

Ontvangt op zyn belydenis,
Ten blyk dat hy herbooren is,
Den doop, het roode meir, waar in het heir
Verdrinkt, dat
Den

tot

doop,

bederf der ziele
een

Een bad waarin

DER

was

der zonden

verbonden;

glinfterend gewaad,
de ziel zich baadt,

Een dood der zonde, daar de menfch door wordt
herbooren
Een zegel des geloofs, een
zalving uit Godts hooren.
Wat waar't

voor

zyn gemeente een

vreugd,
op't fpoor der deugd!
Elk dankte Godt en riep:
gezegende des Heeren,
Ontvang door's Heilands gunft uw innig ziels begeeren.
Als iemant tradt

Drink

Des

met ons

de onvervalfchte melk

Euangeliums, die elk

Tot laafFenis verflrekt in
tegenfpoed en lyden,
Eet hemels Manna dat u fterke in kruis en

flryden;;

Daal in deez' klaaren
watervloed,
Waarin gy't lichaam zuivVen moet.

Gelyk door geeft en vuur de ziel van zielsgebreken
Gereinigd zy, flrekt dit die reiniging een teken.

EERSTE

CHRISTENEN.
II.

HQedie?uru?e des CDocps in

een

rimer:

2,

Na de

uitgeflaane proef van waar geloof en deugd,
Belyder hier gedompelt in de ftroomen,
teken dat hem nu de zonde is afgenomen,

Word de
Ten
Door

Jefus kruisbloed, doch om's waerelds dert'le vreugd
Te haaten, en zyn' Heer voortaan getrouw te blyven.
Ach! mogt men't laatlle van elk doop'ling onderfchryven!
A

t

cDer»

TAFEREELEN

Derde

DER

TafereeL

EEn Chriften
ziel ontvliegt
het aardfch,
Op vleug'len
van't gebed,

Het harte heft zich hemelwaarts,
Sneeuwit en onbefmet;
Godtsliefde zuivert haar van zonden en
gebreken,
Dus kan zy mond aan mond met haaren Heiland

fpreeken:

Maar die zyn handen
opwaards heft,
En prevelt met den mond

lets, dat het harte niet bezeft,
Bidt los en
ongegrond.
Godt weet wat ons
ontbreekt, dat elk hem reuk.werk brande*

Hy eifcht gehoorzaamheid,

geen

ydele offerhande.

Godts uitverkooren

afgezant,
Zyn Paulus, gaat ons voor,
Hy knielt te Tyrus op het ftrand,
De Heiland

geeft gehoor:
door't vuur van's hemels geeft
ontfteken,
Om fteene herten van de Heidenen
te breken.

Waarom, hy

was

Godt hoort door
zyn barmhertigheid
Naar eene Chriften
Hem,
Dat offer riekt de
In't nieuw

Majefteit
jerufalem,

En als 5er veele
zyn vergaderd
Daalt hy 'er met
zyn

kracht

en

bidden,
heerlykheid in't midden.

om te

III.

EERSTE

CHRISTEN EN.
III.

Wat ziel word hier niet tot
zyn' hoofdpligt opgewekt,
Die Paulus, in den geefl verrukt, ziet
opgetogen?
De duinen worden door zyn redenkracht

Terwyl het Tyrifch ftrand
Men mag het lichaam in een'
5t Gebed der vroomen

bewogen,

tempelkoor verflrekt.
kerker iluiten,
is, door geen geweld te ftuiten.
een

engen
A 3

Vier-

TAFEREELEN
Vierde

DER

Tafereel.

HOe
durft Chriftenen
ge in't Keizerlyk
paleis
De droeve
befchermen,
o

U

Kaftulo!

over

en

reis op

reis

hunnen ramp

Gy bergt hen
En ban, en

op

erbermen ?
uw lyfsgevaar,

boet, als Martelaar.

Vreeft gy den haat des
dwinglands niet?
Durft gy met deeze onnoosle
fchaapen,

Vervolgd, verjaagd, alombefpied,
flaapen?
deugd naar lof,
In't midden van't
moordaadig hof?

In't midden van de wolven
Staat gy alleen door

Ja Kaflulo, doorluchte held !
Gy hebt iets grooters ondernomen
Dan of ge een vyand
lloegt in't veld,
En triumfeerde binnen Romen;
Gy zegepraalt in dit gewelf
Door

uwe

deugden op

u

zelf.

Godts

Eng'len houden hier de wacht,
Terwyl g' eendrachtig neergezeten,
Den waaren Godt
by dag en nacht
Om hulp fmeekt, met een rein
geweten.
Die van den hemel wordt
bewaard,
Ontziet Tyrannen, vuur, noch
zwaard.
IV.

>

fiodsditrislttfe oefenviy rn 'tr. vea~t7~ek van

faster/a m's Kairzer 'Talea/s

Caftulo vreeft voor geen lyfsgevaaiv
Door's Keizers haat, nu hy zyn wooning heeft gegeeven <
De

vroome

Tot

Godsdienftoeff'ning

aan

de Chriitelyke fchaar',

Die door de tiranny onfchuldig word verdreven.
Men ziet hier de aandacht en't geloof in elks gelaat.
't Gemoed van God beftraald fchrikt nooit voor fmert en fmaack

Vyfi-

TAFEREELEN

DER

Vyfde Tafereel.
E Chriflen Moeder ziet haar

zoon

Kloekmoedig op een heuvel klimmen,
Daar dwingelanden hem begrimmen,
En teiflren met veel fmaad en hoon,

Zy ziet hem

voor het flagzwaerd knielen,
zingt: juicht Godtgewyde zielen,
Myn kind ontvangt de Martelkroon!

En

Triumf! daar viel des jonglings hoofd;
Ik heb't in mynen fchoot gevangen.
Triumf! triumf! zing zegenzangen!

Nu is myn kind my niet ontroofd,
Nu zal't de waereld niet verrukken,
Of aartsvervolger onderdrukken,

Godt, de alderhoogfte, zy geloofd!

Tyrannen, ftaat

gy nu

verfteld,

En van verwond'ring opgetogen;
Om dat ik juiche voor uw oogen?
Ziet't hoofd, dat gy hebt neergeveld,
Hoe zou het juichen, kon het fpreeken,
En voor uw' dierb're zielen fmeeken,

Gelyk

een

eedle Chriflen held]

Koomt wreede Beulen

vat mv aan;

Opdat ik ook vol blydfchap fterve,
En's hemels Martelkroon verwerve,
Daar flus de Jongling heeft geflaan.
Ik zal gewillig nederknielen,
En bidden Godt voor uwe zielen;
Zo is myn Heiland voorgegaan.

V.

EERSTE

CHRISTENEN.
Vfl

Zie hier

een

Moeder, die haar vreugd niet kan bedwingen,

Wonder!

nu zy't hoofd van haar onthalsden zoon
Doet vallen in haar' fchoot: ja, 't luft haar op te zingen,
o

Terwyl haar waardfte pand bezit neemt van de kroon
Des Hemels, die de
't

Geloof verwint

Vorfl des leevens hem zal geeven.
Wie kan voor't kruis noch beeven?

natuur.

B

TAFEREELEN

Zesde
o

A Gnes onbevlekte

en

DER

T^afereei

Godtverloofde maagd!

llHoe hebt g' uw Bruidegom, die u bemint, behaagt,
Toen g u aan alle
Van wulpen zaagt

En door

ftandvaftigheid

een

Ter fchennis

der

hieldt onbefmet,
naar't overfpelig bed!

uw eer

"Wanneer gy wierd gerukt
Hoe hoorde't volk
Als

zyden
beftryden,

zingen,
Jongelingen,

van uw

u

eer, u

aangreep voor
Waar op een felle gier hem in het aanzicht
Ge ontzaagt geen wolvetanden

Van fnoode

elks oog,
vloog!

dwingelanden;

Maar zongt, en loofde Godt, -de hoogfte Majefteit,
Als u in 't Paradys de Bruiloft wierd 'bereid.
.

Wat

moedig!
De wreedaard die zo bloedig,
Zo vreeslyk voor my flaat, behaagt myn ziel veel meer
Dan eene Jongeling, die flaat naar waereldfche eer,
fpraakt

gy

fier

en

„

„
„

,,

„

55

„

Die pronkt met veel koleuren,
En riekt naar balzemgeuren;

9k Bemin veel meer den beul, en treed hem in't gemoed;

Hy verf zyn flagzwaerd vry in't zuiver maagdebloed!
Dat is de weg om heden
De wolken te betreeden!
Myn ziele fpringt van vreugd't gemarteld lichaam uit,
Gereinigd van al't aartfch, als Jezus lieve Bruid,
Om in den Hof der hoven,
Haar Bruidegom te loven.
„

„

3,

j,

•

„

„

vi..

EERSTE

CHRISTENEN.
VI.

Godvruchtige Agnes heft haar oogen, hert en handen
Om hoog, terwyl de tong met vreugd den Schepper looft
Voor't redden

van

haar

eer: want

die haar

aan

wil randen,

gier van zyn gezicht berooft.
Wat mag toch't ongeloof op's Hemels voorzorg fmaalen?
Ziet hier een fchets hoe haaft zy't kwaad kan achterhaalen.
Word door een' wreeden

B

x

Z*-

TAFEREELEN

Zevende

DER

Tafereel.

Et kerkhof flrekte

tot een

kerlc

Voor Chriftus.

lydende gemeente;
Zy zucht op 's martelaars gebeente,
En maakt zich in't geloove fterk.
Graffteden, kelders, noch fpelonken
Verdooven't vuur van's hemels geefl3
In hem,, die zynen Schepper vreeft,
Die zyne ziele kan ontvonken.
Godt bindt zich aan geen tempelpracht
Een Chriften moet ten alien tyden
En t'aller plaats zyn naam belyden,
En roemen hem by dag en nacht.
Hy is in't midden zyner leden,
Schoon zy op't kerkhof zyn vergaard i?
't Hart is zyn tempel hier op aard,
Waar in hy recht wordt aangebeden.
o Dierbaare
uitgekochte tyd!
Voor Chrihenen, die alle dagen,
Ten doel ftaan voor de wreedlte plaagen^
Wat hebt gy hen het hart verblyd!
Als elk voor't pynigen en villen
Ten doel flond

En zocht

Waar vond

van een

by Godt
men toen

wreeden beul

,

hulp en heul,
de kerkverfchillen ?:

zyn

EERSTE

CHRISTENEN.
VI J.

Het woord des levens

word gepredikt by de doodeffj:

graf verltrekt een koor. Dus woed de tiranny
Opt eerfte Chriltendom: doch haat noch dwinglandy
Weerhoud het heilig hertv om meer naar Gods gebodera
Te luifteren dan naar het Keizerlyk bevel.
Be deugd vreelt voor geen ramp; zy ziet op't eeuwig, Wei.
Het

B i

AchP*

TAFEREELEN

DER

Achtfie Tafereel.
T%

Efchouw de Chriftenen, vergaard in't open veld;

"^Dewyl de dwinglandy hen bant uit alle fteden;
De leeraar

fpyft hunn* ziel

En trooft hen

met

met

ftichtelyke reden,
verloffing meldt.

het woord dat hunn'

Schoon tegen *s Hemels Vorft

een

aardfche macht zich flelt,

Zy wordt gelyk een worm, die krachtloos is, vertreeden;
Zo woedt een
dwingeland vergeefs op Jezus leden3
Die hem in zynen

Godtvruchtig
Om vruchten
A1

tyd die gruwelen vergeldt.

zaad groeijt

van

het

aan,

in beemden

ryk des hemels

te

valleijen,
verfpreijen;
en

roeijt het hof dit uit, 't groeijt zevenwerf
op't land.

Dus koft gy, Chriflenen, in't
open veld vergaaren,
En groeijden in
getal gelyk de koorenaairen,

Bewaard

van

de

Englen Godts,

en

zyne fterke hand.

VIII.

EERSTE

CHRISTENEN.
VIII.

Het Heidendom mag op zyn marm're tempels boogen;
Maar Gods verkooren volk, verdreeven door't geweld,
Is wel te vreeden als het

flegts in't open veld

Zyn naam, door lof en dank, en bidden, mag verhoogen;
Ja fchoon het zelf by nacht in naare boiTchen dwaalt.
De dienft des Heeren is aan plaats noch tyd bepaalt.
Ne-

l

TAFEREELEN

DER

TSlegende TafereeL
6XTRouwe, die den naam van Chriften vrouw wilt draagen
V
Maar leeft in ydle pracht en praal,
Bezie deez' koltelyke zaal,
Kan die uw keurig oog en zinn'lykheid behaagen?

Gy ziet in dit vertrek
De zolder

konftige tapyten,
pronkt met glansryk goad
geen

Ooft-Indifch noch Arabiefch hout.
Hier leert gy hoe ge moet den dierb'ren tyd

Nog

eens, beziet deez' zaal, Mejuffers en Mevrouwen®
Hier is geen yd'le hovaardy
In naaldewerken kant of zy;

Voor kabinetten, ftaan hier
De

verflyten.

flegte weefgetouwetL

ledigheid is uit dit fchoon vertrek gedreven.
Dees zingt terwyl zy fpint

Hoe zy haar' Heiland mint,
Een ander fpoelt een draad, de derde ziet
6 Schoone

nedrigheid, hoe kunt g'

men weeven.

een vrouw

Chriiten dochteren, hoe bly
Hanteert gy uwe weevery,
En denkt 5 terwyl gy werkt, om pracht noch

verfieren!

o

Een

ydle zwieren!

waereldling mag zich in de aartfche praal verliezen :
Hovaerdigheid brengt zielsverderf,
De ned'righeid een heerlyk erf.
Gelukkig zyn ze, die het beite deel verkiezen.

EERSTE

CHRISTENEN.
IX.
pis!!!!

Chri/beft-

dp

De

haar zelre woenettJe

en, met

jfjrvnnzn,

en nseeven

ztcb j?enteren<)c. £

bezigheid, verzelt met Godsvruchts-pligt,
Vereenigt hier een' rei van Chriftelyke vrouwen,
Waar voor de traagheid en de wreev'le wantrouw zwicht.
nutte

Wie moet dit tafereel met aandacht niet befchouwen,
En denken, met een hert voor twift en onruft fchuw,
o

Eensg^indheid in de deugd!Cwaar woont gy nu ?

Tien-

TAFEREELEN

'Tiende

DER

Tafereel.

ALsGelyk
Keizer Decius'
t onfchuldigVorft
bloedValeriaan
deed ftroomen,
aarts tyran,
een

en

Zyn felle klaauwen dorft

aan

Godts gemeente flaan,

Is Paulus wonderbaar hun raazernye

Gy moeft voor't fnood verraad
i

Godtvruchte Paulus,

o

Gy dekte in 't woud

u\v

Uw

landgoed

was een

ontkomen.

van uwen zwager

weledele Thebaan!

lyf uit nood

met

hoi, voor't luflhuis,

Uw drank was't zap

Hier leefde gy
Tot

ziel

palmboom blaan,
u ontnomen.

des booms, de palmvrucht

Dus flrekte in de eenzaamheid u't bofch
Daar loofde gy uw

Godt

fchroomenr

met

liederen

en

een

uwe

Paradys,

Pfalmen.

in raft, Godtvruchte kluizenaar,
hoog,

honderd-dertien Jaar,
Van d;e Eng'ien wierd bekleed met Sions vredepalmen.
uwe

om

naa

fpys?

Taulds dt kiui/ZL'naiir,

rmt

paltnb&&m-Itadsn IwUted

ZO

Woeflynier verkieft hier de eenzaamheid,
En woont, met bladeren bekleed, in duilt're hoolen,
Daar hy zyn' Schepper fmeekt, en's waerelds val befchreit.
't Is waar, 's mans yver fchynt van 't rechte fpoor te doolen,
Om dat hy 't licht verdooft dat voor elk fchynen'moet:
Doch't zuiver oogmerk maakt voor God deez' dwaaling goed.
C x
Elf
De

vroome

TAFEREELEN

DER

Elfde TafereeL
T Tier wordt het Chriflenvolk

Tot Leeraar

voorgefteld,

een arme

koolenbrander

waar toe

Maar't dunkt hen wonderbaar dat deez'
Als hoofdman

flryden zal

VerIegen"Chriftenen,

voor

wat

hy is gereed:

flegt gekleed,,
Koning Jezus ftander.
zo

ziet gy op malkanderF

Dees heeft zyn

dierb'ren tyd in Godtsvrucht lang befteed^
Dees zal u trooften in uw
tegenfpoed en leet,
Dit is Godts kampioen, de Chriiten Alexander.

Hy is
Om

van

met

Godt geleerd, en uitgeruft ten ftryd,

de kracht zyns

Te ontheffen

van

den laft

woords de Grieken wyd
en

en

zyd

flaaverny der zonden:

Ontvangt dien Leeraar dan,

ziet

flegt gewaad $
Wyl Godt den Farizeen, hoe hoog geleerd, verfmaad5
En 't Euangely door onnooz'len laat verkonden.
naar

geen

XL.

f

EERSTE

CHRISTENEN.
XI.

Seen Alexander met

een

waereld niet te vreeden5

Maa{r een' die door't geloof de waereld overwint*

Word hier vertoont, om't ampt van Leeraar te bekleeden :
Doeh't Griekfche Chriftendom, door yd'len waan verblind,

HeeftVom 5t befmeurt gewaad, hem fmaad'lyk afgeweezen.
't Voor-oordeel laat zyn kwaal door waarheid traag geneezen.
G 3

T'waalpr

TAFEREELEN

DER

Twaalfde 'TafereeL
T T

Oor

Alexander, in een zuiverer gewaad,
Tot flichting van het volk het woord des levens
preeken>
Om elk tot broederliefde en
ned'righeid te ontfleeken,
Terwyl hy de ydelheid, die't hart verrukt, verfmaadt.
Nu ftraalt zyn

geefl op

En doet de nevelen
Nu

u,

van uw

gelyk de dageraad,
vooroordeel breeken;

vloeijen uit zyn' mond de zoetfle honigbeeken,

Waar door ge, o Chriftenen,

uw

hong'rig hart verzaadt.
#

Zo worden menigmaal de

eenvoudigen verkooren;

Opdat fpitsvindigheid de waarheid
En ftooke uit

o

Schoone

niet doe

fmooren,

hovaardy den kerkelyken twifl.

eenvoudigheid!

Hoe zelden word

waar

zyt gy heen gedreven?

plaats in's menfchen hart gegeeven!
Alle ondeugd wordt met
fchyn van deugden gevernifl.
u

xir.

EERSTE

CHRISTENEN.
XII.

dlexundcr de kcclbrander

/" ' '
I. LuriRfn"
;eeraar aanaertcths/i
w
JZ

in

•

De Kruisheld, die zyn kleed verwilTelt heeft,
Tot elks verwondering zyn geeftelyke gaaven,

verklaart

Om't volk te fterken, en uit's levensbroa te laaven;

Op dat de ziel verlicht, vertrooft werde, en bewaart:
hy in den dienft eenftemmig aangenomen.
De waereld fchemp' vry op de deugd; God kent de vroomen.
Dies word

Her"

TAFEREELEN

Tjertiende

DER

Tafcreel.

Ie hoe de Chriflenen in {like hier
gezeten,
'

Aandachtig luifleren3

Dat als

naar

k levendmaakend woord^

fnydend zwaerd het harde hart doorboort,
Of brandt gelyk een vuur, tot
zuiv'ring van \ geweeten.
een

Deez' flrekt de fchrift

tot

troofl in zyne

tegenfpoed,
deugd, door onvervalfchte leering,
op tot boete en zielsbekeering,

Dien flerkt zy in de
Een ander wekt zy
Of onderfleunt

met

kracht het wankelend

gemoed.

Dus flrekt zy deez' tot melk, en dien tot vafle
fpyze ,
Dat hen van tyd tot
tyd in't rein geloof verflerkt,

I Waardoor de Chriflen ziel haar overtreeding merkt,
En ftof vindt dat zy

Dank, Chriflen,
Veel

krachtiger

van

De zuivere Urim

en

Godt
uvven

voor zyn

genade pryze.

Heer voor't dierbaar heilkleinood

glans dan Aarons borflgefleente,
de Thummim der
gemeente,

De zon, waar voor't

geflernt der oude

wet

verfchoot.

E E R S T E

CHRISTENEN.
XIII.

Hier word de lieFdewet

aandachtig voorgeleezen,

Die nette regel van den Chriftelyken pligt,
Die't hert vertrooft, den wil bekeert, 't verftand verlicht.
Ach! wierd de jeugd nu ook op't naerfliglle onderweezen,
En tot dit heilzaam werk door voorgang aangelpoort,

Haar ziel wierd

moog'Iyk door de zonde niet
X)

vermoord.
Veer*

TAFEREELEN

DER

Veertiende ^TafereeL
Efchouw hier, die uw dierb'ren

B'

In

ydlen klap onnut verflyt,

Waar de eerfte Chriftenen den avond
Hoe kloek

Om niet

tyd

een

me

verfleten?

zich queten,
oogenblik het Goddelyke licht
en

yv'rig

zy

Te miffen uit \

Als't zonnelicht

En d'arbeid

van

gezicht.

was

den

weg gegaan,

dag gedaan,

Wierd Godes nieuw verbond by't kaerslicht
En elk in

voorgeleezen>

godtsvrucht onderwezen >

Zo wierd de tedre

jeugd

en

de ouderdom geleid,

Op't pad der zaligheid.

1

6 Wat
A1

Veel

gaf zutk een avondftond

goude fpreuken in den mond !

fmaakelyker dan de Heidenfche banketten,
Op dartele Saletten,

Zy proefden't zuiver Mann' dat uit den Hemel viel *>
Tot voedzel

van

de ziel

XIV,

EERSTE

CHRISTEN EN.
XIV.

cn>-e r-

Geen

tie

SchmVt-

.

doodsgevaar, geen duiftere avondflond
God-geaard gemoed in heilig* yver ftuiten,
Om Jezus liefde-leer en wyze raadsbefluiten
Te ontdekken aan de fchaar', door 's Heilands min gewond.
Nu kan (o zeden! o beklaagelyke tyden!)
Ons een gering belet, een vlaag de kerk doen myden.
D z
VyfKon't

vrees voor

DER

TAFEREELEN

•

Vyftiende Tafereel.

'

"OEfchouw de eenvoudigheid der
Hier ziet

men

M

eerfle Chriften kerk.

pracht noch praal noch konftig

beeldenwerk,

De leeraar Haat in't midden
Om zynen

Of't

Godt te bidden,
heilig heilverbond te ontvauwen, kart

Niet

van een

klaar,
Iaag Altaar.

Geen

by een
Men vond in deeze tyden,
Van kruis en bitter lyden,
^ierfel in de kerk van paerlen, zyde

Haar

pylers
Dat

hoogen ftoel:

waaren

niet

van

maar

en

en

goud,

marmerfteen geboud;

waaren vroome mannen,

Die't

ongeloof verbannen.

\ Cieraad der Chriftenkerk beftond in't rein

geloof,

Waarvoor al de

ydelheid der heidenen verftoof,
Met hunn' gemaakte goden,
Dien zy hunne offers boden.

Hoe koomt het

grootfle deel der Chriffnen das verblind

En tot den beeldendienft of

5

tempelpracht gezind!

Ach! kon rt Godts ftemme hooren
Geen

pracht zou't hart bekooren.

XV.

EERSTE

CHRISTENEN.
XV.

De aloude eenvoudigheid wifl van geen hooge ffoelen,
Noch tempelpracht, noch waan-geleerdheid, om door

kunft

Het zaligmaakend woord te

buigen naar't gevoelen
waereldlingen, om wat loon, wat lof en gunft:
6 Neen, haar Leeraars, aan geen aardsbelang gebonden*
Ontzagen niemand in't beftraffen van de zonden.
Van

D 3

Zes-

tafereelen

der

Zefliende Tafereel.
y

Ie hier

een

deez' hoogen ftoel verbeeld,

Paulus op

Die door zyn

Hy

roept,

Dat zyn

hovaerdy de eenvoudigen verveelt,
hy flampt, hy tiert, en flingert met de handen®

geftoelte dreunt,

Weergalmen
,

van zyn

en

klank

alle tempelwanden
en

Het Chriftenvolk wordt zyn

Dewyl hy

op

vreeffelyk misbaar.

verwaandheid ligt

gewaar;

het fpoor der Vorften deezer aarde

Aan deezen kerktroon

Ten teken dat

fpiide een fchat van groote waarde*
hy flond naar de opperheerfchappy,

En de andre leeraars bondt

Maar zyn
Der

zyne

kerkvoogdy:

verwaande taal klinkt walgelyk in de

waare vroomen,

Zy zien

aan

met

ooren

die naar's hemels heilftem hooren,

afkeer deez' Samozatenzer

Wiens woorden wel in't

oor:

maar

aan,

niet in't harte gaan.

De

tyd des afvals fchynt op deeze wys te naderen.
Geleerdheid ondermynt de eenvoudigheid der vaderen.
De leeraar predikt veel den machtigen ter gunll;
Dees houdt

van

preeken niets:

maar

veel

van

predikkunfi:.

EERSTE

CHRISTENEN.
XVI.

J£«'& id

t.L-

^tPdtilu,s de

Stttnefktettzerjjredile/i^e

ojf dett ^crwa utule

wy'se .

is

Onwaardig naamgenoot van't uitverkooren Vaf,
Hoe maakt de

waan u

dus ontzind,

en

opgeblaazen ?

Gy blufcht het waarheids-licht door bulderen

en raazenw

Samofatenzer ftel dien onwaardeerb'ren fchat
In beter fianden, om op woeker irit te zetten :■

God eifcht

een

zacht geluid, geen klank van krygstrompetten.
Ze-

tafereelen

d e r

£

Zeventiende

Erwaande leeraar, blind van hart,

17"
*

Het

TafereeL

Die

u

verheft,

om

dat uw' woorden

ydel flechte volk bekoorden

Het zy

fpitsvindig of verward,
de tempel-wanden,

De klank ftuit op

Door't

ydel klappen in de handen.

Scheurmaaker, die de fchrift verdraaijt,
Wat

legt

Jezus kruiskerk laagen?

gy

Hoe redentwift gy
Zo

lang

uw

haan niet boven kraaijt.

Kan't

handgeklap

Laat

dan in

u

Verkeerde
Van

alle dagen,

een

dus bekooren?
Schouwburg hooren.
u

preeker, die door kunft

uitgezochte wonderfpreuken,

Maar geene

deugden flaat naar gunft,

En't voorhoofd fronft in honderd

kreuken,

Gy raakt het zwaerd der waarheid quyt,
En levert

flegs

een

fpiegelftryd.

EERSTE

CHRISTENEN:
XVII.

I

cndcr

'3£ar^aeUd'f> vtwilr

prcAiracte

17

Schouwtoonneelen

Waar £yt ge, o Chriflenen? Niet voor de
Van't blinde Heidendom, maar voor den
Hier paft geen handgeklap: dat dertele

Predikftoel.

gewoel

Dient maar om 's Leeraars hert door eerzucht zacht
Dies hoort ge iets goeds, dankt dan uw' Schepper
En fmeekt hem, dat

te

flreelen.

in den geeft,
hy u van't zondig kwaad geneeft.
E

.LuFKen

Jch-

TAFEREELEN

Achtiende

TafereeL

Efchouw den vroom' Origenes

"O

•"In't midden der

geloofsgenooten.

Die's Heeren boek heeft
En

onderwyfl door les

Hoe zich

een

En hoeden

o

en

des

op

5

les
te

draagen*

afgronds laagen.

afgeleefde

en

men u

aandagt

opgeflooten

Chriften heeft

voor

Gryze,

Hoe ziet

Vol

DER

door

man,

jongelingen

geloof omringen,

Ten

fpyt van't heidens vloekgefpanl
Gy redt hen uit des fatans ftrikken,
En

pylen die op't harte mikken.

Wanneer de kracht der flem bezweeky
Schreeft gy tot

flichting, trooft

En bracht 'er veele
Godts

Eerft. van
Nu

tot

leering,

bekeering.

geefl vloeijt als
uw

en

tong, en

fpyft gy't hart door

honigbeeky
temt de driften
een

,

wyze

fchriften.

EERSTE

CHRISTENEN.
XVIII.

'/

cnder-wyzanc)c

.

een ted're plant naar eifch moet zyn gebogen,
Zal zy gefchikt zyn tot het draagen van haar vrucht;
Zo moet de jeugd door raad, door onderwys en tucht,

Gelyk

zelfverloochening en Godsvrucht zyn bewogen.
6 Vroome Origenes! gy kwyt u in dien pligt.
Gelukkig is hy die dat heilzaam werk verrigt.

Tot

E

2

'

Ne-

TAFEREELEN

D E R

Negentiende Tafereel^
Konflantynfladt in den nood.
Het Aardryk fchudt en beeft van
Paleizen fchudden van den donder,
Ie

En alles iiddert voor den

bidt, dien ziet

Bees

men

dood.

angflig loopem

De nacht verandert in een
Door hemelsvuur

Elk

en

dag,

blixemflag:

Doopt, of laat uit angft zich

ILeer hier die Godts

Verfmaad door weelde
Moe
U

hy

u

naar

onder.

Doopen.

lankmoedigheid
en

zorgeloosheid ,,

waarfchouwt dat uw boosheid
den

poel des afgronds leit.

Zyn donder roert fomtyts uw harte.

tegenfpoed roept gy hem aan:
Maar bleeft g' in voorfpoed op die baan,

In

Zyn blixem trof u nooit met

fmarte,

xi x.

N

EERSTE

C H R I ST'EN'ES
XIX,

HieF t'odnt de fchrik zyn kracht in't onweer op't gevvecten>
Nu elk zich

doopen laat, uit

vrees

voor's Hemelsltraf.

Verbaasde Chriftenen, hebt gy u nu gekweten

Gelyk '£ betaamt?' o Neen, gy moet noeh in een graf
Uw zonden delven, en, door ongeveinsde traanen
V-m waar berouw, u zelf een' weg ten hemel baanen.
E

3

!Pwkfc-

TAFEREELEN

DER

Twintigjle Tafereel.
T?En Leeraar
•

den Doop verkooren9

tot

Doopt jongk

en

oiid in deezen vont.

Gelukkig hy die weergebooren
De kracht

Chriflus

van

Doop verftond ,

Door reiner vocht, dan waterbeeken

Die uit den

berg

van

,

Liban leeken I

Zyn Doop beflond uit

vuur en

geefl,

Aan zyne

Apoflels eerfl gefchonken,
Op't aller dierbaarit Pinxterfeeft,

Verdeeld in tongen, hemelvonken
Die

Doop was't die het harte brak,

Waardoor

Dat

;

vuur

men

alle taalen

fprak.

drong door, in hart

Elk wierd in's Heeren
En liet zich

Die hen

van

tot

zyn

yver

Gelukkig die zich

en

naam

nieren,

gedoopt.

Geeil befiieren,

heeft genoopt.
tot

En dus de kracht des

hem keeren,

Doopfels leeren!

EERSTE

CHRISTENEN.
XX.

De Doop, het zegel van der Chriftenen verbond
Met God hunn' Schepper, om nooit van hem af te wykerr,
Noch onder't kruis, dat elk moet draagen, te bezwyken-r
Word op dit tafereel bedient in eene Vont.
Wie kan, door't weig'ren van dit nodig
Dat hem uit's Heilands mond 20 duur is

It

ftuk, noch doolen?
aanbevooleni

TAFEREELEN

DER

Eenentwintigfte TafereeL
vroome

En als

Luciaan

een

om

martelaar

Houdt, in gevangkenis,
Des Heeren Avondmaal

,

9t

waar

geloof

verwezen tot

voor

gevangen,

den

dood,

't laatft met wyn en

brood

hoe hem zyn handen prangen.
•

Myn broeders,
Tot
Van

hy, 'k vind u alien vol verlangen
dit geheiligd' werk: maar nu wy in deez' nood,
eene tafel, door vervolgers
zyn ontblood,

Gebruikt myn

zegt

borfl,

en

Ik zal de tafel zyn , gy
De

looft

uw

heiland met gezangen.

die rondom

flaat
tempel, Chriftus lyf het brood dat u verzaad.,
my

En's Heeren dierbaar bloed de wyn u

Geen

aartsvervolger kan beletten't

toegefchonken,
geen gy

doet;

Hy ftorte uit bitterheid hierom het Chriften bloed \

Zyn wreedheid doet

ons meer

in Jezus liefde ontvonken.

XXI.

EERSTE

CHRISTENEN.
XXI.

Wie word niet tot

geloof

Wie vreefl de Godheid niet,
Nu Lucianus borft een

weldoen opgewekt:
dien grooten wonderwerker,

en

tafel hier verilrekt,

heilig Avondmaal te houden in den kerker ?
Wat maakt hem, die reeds is verweezen tot den
Zo vrolyk en geruil? Het welgefteld gemoed.

Om't

F

gloed,
Tvvee-

TAFEREELEN

DER

cIweeentewintigfle Tafereel.
y

J

Ier houdt
Om

aan

men

Avondmaal eenvnldig

des Heeren dood

Men ziet den vvyn

Elk roept

den Heiland

En uit de zuiv're bron

aan,

van

flegt

en

goed*-

die hunne zielen voedt,

zyn'

gena

wil drenken;

fenyn des rooden draaks niet krenken?

Zo triumfeeren zy op

A1

lyden te gedenken.

ko-rf vol broods: 't is alles

een

Zo kan hen't boos

gemoed^

uit goud noch zilv're vaten fchenken:

Hier ftaat

A1 breekt

en

van

alle tegenfpoed.

hier het brood in geenen

ruimen tempel,
heeft dit llegt gebouw pilaar noch marm'ren drempel,

't

men

Geloovig hart is't huis waarin de Heere

Daar zulke harten zyn

woont:

is Jezus in het midden;

hy Avondmaal, daar luiftert hy naar't bidden,
Zo wordt zyn Bruid, de kerk, aan zynen difch gekroond.

Daar houdt

XXII

EERSTE

CHRISTENEN.
XXII.

De

grootfte Mfcaltyd, daar der Vorften lekkernye

Bruiloftsfeell,
geeft,
Opdat zyn kracht de ziel van fchuld en ftraf bevrye.
Hoe menig is 'er die aan's Heeren tafel gaat,
En 't waare bruiloftskleed van godsvrucht achter laat!
Voor zwichten moet, die fchets van't eeuwig
Word hier op't ftichtelykft' genooten naar den

F

2

T)rie-

DER

TAFEREELEN

Drie'entwintigflc TafereeL
Tp%E Chriften die geftaag moet zwerven.
Van menfchen

trooft ontbloot
hoogen nood;

hulp

Trooft Godt in zynen

en

Ja fchoon hy't vaderland moet derven,
En niemant

Hy zal in

van

naare

Zyn

duifternilTen

Dien heiland zyner
Die hem

Men

moet

Wanneer

Maar
Als

om

op

maagfehap vind,

zyn

ziel niet miflen,

getrouwheid mint.

fcherpe doornen treeden*
reifh naar't

men

zalig Eden.

verquikking moet het geeveny
veer geloovigen malkaar

wat

Ontmoeten, op hun lyfsgevaar,
In't bofch daar leeuwHoe drukken zy

en

malkaar "de hand!

Hunn' liefde is met geen

Of geen

beeren leevem

liefdekulTen

omhelzingen te bluffen,

Dewyl elkeen in yver brandt.
Dit liefde

Dewyl't

vuur

zyn

is niet te dooven,

voedzel krygt

van

bovem

v-

'

EERSTE

CBRISTENEN.
XXIII.

£eruye ^Re.yztaerj'
Godvruchte

vtrn'cJfcemenrttalka,niteren, met ecu jius.

Reizigers,

zuiv're liefdegloed
hert, en trekt een' traanenvloed uit de oogen*
o Heuch'Iyke eendracht uit een ongeveinsd gemoed
Heilig vuur! waar is uw hitte en kracht vervloogen?
Myn ziel verkwynt, wanneer ze aan all* den twifl en haat
uw

Ontvonkt myil
6

Gedenkt,

waar van onze eeuw,

helaas!

F 3

nu zwanger

gaat.

Vier*

DER

TAFEREELEN

Vierentwintigfte 'TafereeL

Zle hoe desbegroeten
hemels uitverkoornen
met een kus,
Elkaar

Een kus des vredes, die
Ter liefde

Elkaar

Tot

met

van

herboornen,

hunn' Heiland dus

reine harten geeven,

zielsverquikking in dit leeven.

De kleine wordt hier

van

den grooten

Om deeze liefde niet veracht.

De

wangunfl blyft hier uitgeflooten.

9t Miflrouwen heeft op

Een

yder uit

zyn

Men kent geen

Leert hier
Hoe

En

Joabs kus of veinzen.

bedriegchelyke menfchen
naar

uw

veinzen-is,

Canaan te wenfchen,

loopt het padt des leevens mis,

Waant gy
o

hartsgepeinzen.

ongegrond

Gy fchynt

hen geen kracht.

Neen

de gramfchap Godts

te

blulTen?

hy kent uw' Judaskuflen.

XXIV.

EERSTE

CHRISTENEN.
XXIV.

<et&nu

met

een

ktu c/il

tfeeven

de hdnd in

ten

6 Guide kruis-eeuw,

die geen wraak, bedrog en lift,
Maar ongekreukte trouvv hebt in het hert gedraagen!
Uw kerkvergadering, afkeerig van den twift,

Schiep in zachtmoedigheid en liefde haar behaagen:
Dat tuigt dit tafereel, daar de een den and'ren knit.
Wat ziel word niet op zulk een' levens-fland belult?
Kyf-

(0'

TAFEREELEN

DER

T^yfentwintigjle TafereeL
Ulampia zag haaren breeder ftaan,
*^In't midden van de felle moordenaaren,
¥7

Zy drong 'er door,
Ik ben
5k Zal

fprak: 6 wree barbaaren,
getrooft met hem ter dood te gaan.

uw

en

geweld, 6 wreedenl niet vermyden,

Scheurt my

waarden broeder af,
Straft my met hem: doch 'k reken't voor geen ftrai
Dm Jezus wil uw raazerny te lyden.
niet

Daar is geen

Als dat ik

om

lot

het

van myn

zo

heerlyk voor myn ziel,

waar

En dus de kroon der

geloof mag flerven,

heerlykheid verwerven*

Godt., voor wien ik nederkniel.
Ze omhelft hier op met vreugde haaren broederf
Die nevens haar in oly wordt gekookt,
En hoe de beul met blinden yver ftookt,
Van mynen

Godt

blyft in al die hitte hunn' behoeder.

lyf verbrandt de ziel wordt niet geraakt i
Die vliegt om hoog, op vleug'len der gebeden,
En voelt geen pyn van't iichaam hier beneden ;
Schoon't

Dewyl

ze

in Godts volmaakte liefde blaakt.

XXV.

EERSTE

CHRISTENEN,
XXV.
f

Eulampia misgunt haar broeder't martellot:
Dies word ze ook, op haar bede, in't olivat gezoden,
Waarom zy zich verheugt, als kreeg ze een ryk genot.
Verblinde Heidenen, verlaat

uw

valfche Goden;

Schepper, die, in't midden van den gloed,
kruisgenooten voor de kracht der pyn behoed.

Omhelfl uw'
Deez'

G
<5

Zes-

TAFEREELEN

DER

Zesentivintigjie 'Tafereel.
OEcunda ziet haar zufter

En

fpreekt den ftraffen rechter aan:

'k Bidt wil die

eer

my

Dat ik haar lot mag

Ik zal de felfte
Om't

waar

volg hem

Hy is

myn

niet benyden,

ondergaan.

geeffelHagen

geloof met vreugd verdraagen:

Die heeft myn
Ik

lyden,

Heiland ook
op

ontvangen;

dat heerlyk fpoor,

toevlucht

en

verlangen,

Myn lieve zufter gaat

my voor;

De waereld zal ons niet

verleiden

Of

van

des Heeren liefde fcheiden.

Hy moeft die geeflelflagen voelen,
Opdat hy door zyn liefde en trouw,
Hoe zeer de zielsvervolgers woelen,
Ons voor't verderf behoeden zou.

zelf dus voorgetreden,
Zyn dienltmaagd volgt hem op zyn fchreeden.

Ts'hy

my

E E R S T E

CHRIST E N E N.
XX VL

Laat zich de
Die
Die

$aereldling met wind van glori ftreelen,
ydele afgodin, der dvvaazen toeverlaat,
waterbel die in een oogenblik vergaat;

Secunda wil in de eer van Zuiters kruislot deelen,
Die haar gelyk doet itaan met Chriitus haaren Heer.
Geen

Vorft'lyke adeldom kan haalen by die
G

/

/

x

eer.

D E R

TAFEREELEN
Zi.

venent<wintigfle Tafereel.

T""\E Opzienders deelen brood aan d'armen 5
^
Op eene Chriftelyke wys,
Zy laaten geene broeders kermen:
Maar iedereen ontvangt
't Gebod

Chriftus zelf gegeeven

van

Heeft ieder in het hart

Mldaadigheid is 't
Van't
Die

van

hier fpys.

gefchreven.

waare

teken

Chriftlyk mededogend hart;
dien weg

is afgeweken,

Is in des Mammons Itrik verward.
Denk dat

we aan

A1 't geen men

Dat dan

Tot

onze

ydlen

Maar dat

doet

voor

de arme leden.
flrekke,

dat heiloos quaad*

flil den

armen

dekke,

behoeftigen verfmaad:

Want alle zyn we
Die

aan

aelmoes nimmer

roem,

men

Fn geen

Jezus zelfs befteeden

ellendige

armen,

het huis des Heeren kermen..

XXVII.

EERSTE

CHRISTENEN.
XXVII.

Mildaadigheid, de kroon en paerel van de zeden,
Een deugd die God op't hoogft' behaagt, toonthier haarkracht
Aan eene menigte door hongersnood verfmagt.
Leert hier, o vrekken, die uw goud hebt aangebeden*
En dus uw' Schepper op hec fchandelykft' verzaakt!
Pat gy ook vrienden van uwT lieven Mammon maakt.
G 3

Acht-

TAFEREELEN

1

DER

I j
i

Achtentwintigfte TafereeL

I

(I
i

I

j
I

Artinus ziet

by wintertyd

JA-L £enhy armenrokmenfch
vail koude krimpen;
in
fnydt,
Dies

;!;|f

i
:\f

«

tween

zyn

(Schoon and'ren hem hier
En kleedt den

naakten man,

armen

Zo dat

godtvruehtigen hem pryzen:
Devvyl hy geeft al't geen hy kan,

■

lMn

En

I

na

vermogen

M iUi

Hoe't

wil bewyzen

vroomen

Om dien

te

nooit

Is

gaf aldus

owpredikftot
Hoe

••11

ontbreekt,

dat Chriflus hem

zyn

kleeds verfchenen,
leering klem

net voire vo or neeirc^

hy die dus den

Hem zelf bekleedt,

armen

en

En rampen

kleed

loon zal vinden

By d'Allerhoogften, die

zyn

leet

doet in vreugd verzvvinden,

Wanneer

j:»

Treedt

H

wil

die helft zyns

met

En

aan

helpen die hem fmeekt.

De aeloudheid zegt,

d

befchimpen)

om

i

hy hoort de blyde hem:
in, in't nieuw Jerufalem.

¥ brl
XXVIII.

ftrenge Dooper fprak eens tot de Joodfche fchaaren:
rokken, zo geef de eerie uit liefde weg.
De vroome Marten, na een heilzaam overleg,
Wil hier de helft maar van zyn' eenen lyfrok fpaaren.
Doorluchtig voorbeeld van een medelydend hert,
Hoe weinig volgers hebt ge nu in nood en fmert!
De

Hebt gy twee

TAFEREELEN

DER

Negenentwintigft* TafereeL
T>Efchouvv hoe dat hier veele
^

Uit liefde t'famen zyn

En vreedzaam zitten
Hier ziet
Een

men

yder laat

de
zyn

Wyl alles vol
Hier is geen
Of grooten

den difch.

naaft de

ryken,

liefde blyken:
is.

genoegen

aanzien

van

perfoonen,

die geringen hoonen

Door trotsheid

De

gekoomen,

aan

arrnen

vroomen

waan

of

,

hovaerdy.

geefl des Heeren zweeft in't midden

Der

Liefdemaaltyd, daar

Dat hunne

zy

fpys gezegend

bidden
zy.

De

ryke, die de fpys laat brengen,
Wil graag zich onder de armen mengen:
Hy ziet

op

*t hart, niet op het kleed.

Waar is die liefde, laas!

gebleven,

Die zulke mJialen heeft gegeeven,
Zo zoet,

oprecht

en

wel befteed!

XXIX.

EERSTE

CHRIST EN EN.
XXIX.

zegeteeken

Waar gaf de Broederliefde ooit fchooner
Van overwinning op de geldzucht, nyd en

Op trotfe hoogmoed en veel and're

haat*

zielgebreeken,

llaat,
In weerwil van de woede en wreedheid der tirannen ?
Maar't bannen van de tucht heeft dit gebruik gebannen.
Dan daar het hert fteeds met haar

H

tafel

open

T)er-

TAFEREELEN

DER

Dertigfte TafereeL
y Tier

blykt de goedheid van de ryken,

Die in de liefde niet

bezwyken:

Maar deelen in deez' ruime zaal
Aan hunne

Broeders, de

arme

leden

Van Chriftus kerke, hier beneden,
Het overfchot van't Liefdemaal.

Heel anders is't in deze

By die den

naam van

Doch dienaars zyn

Die braflen,
Die de

in

Chrift'nen draagen,
van hunnen buik;

flampempen,
hun nood befchempen,

zuipen

armen

dagen

en

En alles hebben tot misbruik.

Dees zullen namaals alles derven,

En niets

van

Go.dt den Heer

verwerven;

Maar Laz'rus zien in Abrams fchoot,
Daar de armen't manna zullen eeten,
Aan

Jezus liefdedifch gezeten,

Met die hen

fpysden in den nood.

EERSTE

CHRISTEN EN.
XXX.

j/'tdeeliruf -vajit nv&rj'onot dor ofpt/ze

ozi-tv

l)on

airmen-

,

Hier word het overfchot van fpys en drank gegeeven
Aan veer behoeftigen van onderhoud ontbloot.

Zalig hy, die fteeds in't nypen van den nood
volgt, en door een eed'le zucht gedreven,
Zyn fchatten met vermaak in't huis der armen fiort.
Maar, ach! hoe menig fchiet in deezen pligt te kort.
o

Dit voorbeeld

ll

H

x

Een~

TA.FEREELEN

DER

Eenendertigfte Eafereel.

FLacilla,
roomfchezaalen
ryk>
Befchouwt Keizerin van't machtig
haar koflelyke
hier niet in

men

goud en diamanten praalen;
gafthuis, van haar' nedrigheid een blyk.

By JofF'ren, die
'

Maar in

een

Zy laaft den

met

hem gelyk.
Zy proeft der kranken fpys, fpoelt bekers, fchotels, fchaalen s
Geeft zelfs hen lepels, en laat tot verquikking haalen,
A1 't geen den zieken diene ; opdat hy niet bezwyk.
armen

Met reden moefl

hier, als

dan,

waar zy

pronk der Keizerinnen!
Vorft Theodozius om uwe deugden minnen,
Dien Godt gezegend heeft, ten vreugd der Chriflenheid;
Doch de

u

o

allerhoogfle Vorfl hieldt

Be Keizer kufle

u

u

noch

meer

in waarde*

wel als heerfcheres der aarde:

Mkar Godt beftraalde

uw

kroon met fchooner Majefteit.

XXXI.

EERSTE

CHRISTENEN.
XXXI.

d-)e

Z^LzctJ^a. /icdi&nt'

Vorft Theodofius mag met zyn

a/rm&rt

izi't

rykskroon praalen,

Maar zyn Flacillaas hert word overftelpt van
vreugdv
Als zy de kranken in het gafthuis mag onthaalen,

En dienen in hunn' nood:

Weergalooze deugd!
Gy trotfe vrekken, die op fpaarzaamheid durft roemen,
B£ez' Keizerin kon u in't oordeel ligt verdoemen,
o

H ^

TAFEREELEN

DER

Tkve'endertigfle TafereeL

DE
Opziender DeogratiaChriltenkranken,
s
Gebruikt
de kerk

Die hem

voor

vlyt bedanken:
Wyl hy* hen fteeds behulpzaam was
voor

zynen

In zachte bedden
En

wat

verquiklyk

A1 vindt

Hy wil
Aan

zyn

hy hier

weet

was,

op

fpreiden,

bereiden.

aard geen loon,

laatften penning geeven

vroomen

En

doen

te

uit hun erf verdreven,

dat

hy aldus Godts zoon

Bezoekt in zynen
Die

zieken Broeder,
hy (naafl Godt) flrekt tot behoeder.

Zo vindt

hy rufl in

Die zich aan't
Gereed

tot

aarts

hulp

en

zyn

gemoed

niet wil

verflaaven,

liefdegaaven,

Wyl't Godts hem zevenwerf vergoed,
Door ziels genoegen
En namaals't

zoet

hier beneden,
van \ zalig Eden,

EERSTE

CHRISTENEN.
XXXII.

I
li
y

I
V

tc,/icp ipe,

b

Deogratias met gaaven overftort!
Hoe heerlyk word uw naam vereenigt met uw piigten,
Nu, door uw voorzorg om de rampen te verligten,
De Kerk een gafthuis, en elk zieke een Leeraar word!
Getrouwe

BifTchop, vaar zo voort in
Die Predikdienft zal't hert riieer dan

liefdewerken.
uw

Hem verflerken.
jDrie'en-

TAFEREELEN

DER

Drie'endertigfte Tafereel.
Vl

Azilius ontvangt in eenen

dieren tyd

Veel droeve Chriftenen, die door

vervolging zwerven,®

Het aardfche Vaderland om't hemels te verwerven

Verlaaten,
A1 zyn zy

en

huis

hunn' Godt behaagen door hunn'

en

vlvt.

hof, en't lieve maagfchap quyt,,

Zy zullen namaals \ heil der eeuwigheid beerven,
JEn nooit de

heerlykheid der hemelftraalen derven y

Waardoor zy zyn

verlicht, en lichten wyd en zyd.

De oudvader dient hen zelf ter tafel met

zyn' fpyze,

Opdat hy door zyn deugd en voorgang onderwyze,
Hoe elk den vreemdeling behoort ten dienft te flaan.

de item des Heilands hooren::
Gaat in des Heeren vreugd, gy waard myn uitverkooren,
Want 'k was een vreemdling, en gy bood my Herberg aatu

Zo zal

hy namaals

eens

XXXIII.

EERSTE

CHRISTENEN.
XXXIII.

a.

noch bedwingen?

Wie kan zyn tong en liert van loffpraak
o Voorbeeld van de liefde en een' ootmoedige

aart!

hier de armen fpyft en droeve vreemdelingen
Bafilius, wat word voor u om hoog bewaart?

Nu gy

Een onverwelk're kroon des leevens ryk van
En de onvergangb're vreugd in Sions

hi

?

ftraalen,

bruiloftszaalen!

!0

I

Vier-

TAFEREELEN

DER

Vierendertigfte TafereeL
"I"^\E Heere omgordt het lyf met eenen
'

linnendoek»

En wafcht de

Apoftelen hunn' voeten.
Hy leert hoe zy malkaar als dienaars dienen moeten.
En geene meefterfchap gebruiken, tot hun vloek:
Maar Simon Peter durft dit weigeren,
Waar op

Ik

de Heilant zegt, ten

waftch' hebt gy geen

uwe voeten

Leert hier die op

zy

deel

aan my.

den troon als Koningen durft lteigeren

En kneehts der knechten wordt

Hoe Godt
En

uwe

genoemd >
yd'le heerfchzucht doemt,

uw

meefterfchap, fchynheiligen der aarde,

Veroordeelt

met

Wat
Dat

dwingt
uwe

Zal Godt

Van

zyn

u

mond, als iets
gy

dan

van geener

een teer

waarde.

gemoed,

kerkvoogdy niet voedt?
in de reine

zyn' genade

en

plaften

goedheid waftchen,

Verlaat dan't
Want

meefterfchap, legt af de myterkroon:
nedrigheid ontvangt de onfterflykheid ten loom

XXXIV.

E E R S T E

CHRISTENEN.
XXXIV.

By all' de leflen die we in't heilig woord ontmoeten
Van nedrigheid, blinkt noch het heerlyk voorbeeld uit
Van 's Heilands ootmoed in het waflchen van de voeten,
Waar door hy alle zucht tot pracht en trotsheid ftuit.
6 Chriftenen! laat elk wie wil den

Uw

zon moet

daalen zal

ze

hoogrnoed pryzen;

in Salem
I

x

eens

verryzen.

Kyf-

Vyfendertigfle TTafereeL

Zle hier opdert eerfle
geeftigChrilt'nen
fl afgebeelaten>
d
Hoe fober

En als

aanfchyn zaten,
fpyze en drank bedeelt.

voor's Heeren

Die elk met

Hier word het

kruid des velds

geftoofd,.

verzaaden,
lichaam te overlaaden,

Om dus den honger te
Niet

om

Met

fpyze die den

Hier

Tot
■

het

preft geen

geeft verdooft.

huiswaard zynen gafty

dronkenfchap of braflerye*

baart hier geen raazernye
Noch iemant lydt 'er overlaft.

De wyn

Zo wordt het

De

lichaam bed

geefl: verquikt, om

Godt te looven,.

fchenkr van boven,
Scheppers goedheid aangemerkt.

Die alien zegen

En's

verlterkfv

CHRIST ENEN.

BER8TE

XXXV.

Gf die de wetten durft
Door dert'le

matigheid vertreeden7
lekkerny, die met de nooddruft fpot
van

Ziet hier de Chriftenen, met brood en zout te vreedeni,
Hunn' Schepper danken voor dat zegenryk genot.

als't eeuwig feed hun deel is, daar ze op doelen?>
Noch wenfchen om een drop, om eens uw vlam te koelen!
Hoe zult ge,

Ij-

Ze&-

TAFEREELEN

DER

Zesendertigfle Tafereel.

SPiridion
ontvangt een gaft,
Die hy
zwynsvleefch wil onthaalen:
op

Dees

fchynt

dit gericht

op

Hem dunkt dat dit geen

Dewyl het voormaals

aan

In's Heeren wetboek

te

fraaalen,

Chriften pad;

de Jooden

was

verboden.

Spiridion, die't misverftand
Van deezen Chriften

En

ligt bemerktes

grond hy zich verflerkte,

met wat

Nam hem vol

En

fprak:

Want

ze

eet

vriendfchap by de hand,
van dees fpyze veilig

is door't woord des Heeren

heilig.

Is niet den reinen alles rein,

Met dankbaarheid
Het is

met

van

Godt

genoten?

zegen overgoten

Uit's leevensbron, de heilfontein.
Laat

u

geen

bygeloof verftrikken.

Taft toe, myn

vriend, 't zal

u

verquikken.

XXXVI.

EERSTE

CHRIS TENEN.
XXX VL

6

Disgenoot 3 \ is

ergernis of fmaad,
Spiridion op zwynsvleefch wil onthaalen:
Zyt dan geruit, en neem dit voedfel in deez' flaat.
De damp van't bygeloof moet zwichten voor de
flraalenl?
Van Jezus liefdewet, die geene fpys verbied,
Als maar't gebruik met lof en matigheid
gefchieci
Dat

[VI

u

tot gecn

TAFEREELEN

DER

Zeveneridertigfte TafereeL

DE Jongkvrouw Theodore, een onbevlekte maagd*
Gevallen in de handen

Van wreede

dwingelanden,,
Wordt om het waar geloof gevangen en belaagt;
Men wil haar dwingen dat zy offere aan hunn' goden:
Zy weigert dit gebod
Betrouwend op haar Godt,
Waarom zy in't bordeel geileept wordt van die fnooden.
Maar zy weerftond door haar ftandvafligheid't geweld
Der dertele Barbaaren,

Die vol onkuisheid waaren,

Tot dat zy

wierd gered door eenen Chriften held ;
't Was Didymus vermomd in eenen krygsmans kleeren.
Zy trekt zyn rulting aan,
Om dus't geweld te ontgaan,
En hy haar vrouwekleed om naar zyn huis te keeren.
Getrouwe Didymus wat hebt gy veel gewaagd
Voor deeze kruisheldinne,
Uit

ongeveinsde minne,

Tot weldana

6

haar ziel wiens

heeft behaagt ?
Edelmoedigheid! xxk Godtsvrucht voortgefproten,
Die

voor

roem

u

noch baatzucht hebt tot wit,

Waar is 'er

Elk wil door

deugd

ydele

een

eer

die

u

bezit ?

of fchat

zyn naam vergrooten.

XXXVII.

E E R S T E

CHRISTENEN,
XXXVII.

3fj

TfwoJsrr*

trekf^tJaLLuUit Mte<Urtn ran Didymdi, en, tfde

kaare act*, waardoor tisuir e&re jerest

£**'

Is

}

KuifTche Didymus! die Theodoraas eer
Befchermt in't fnood bordeel (waar in ze was
o

gedreeven)
uw's Heilands leer

wifleling van't kleed; hoe hebt ge
Betracht om 't leeven voor de broederen te geeven!
Nadien ge in't vrouwelyk gewaad haar hebt verlaft.
Door

Want deeze

trouwe

daad heefc

u

K

den hals gekoft.

Acht-

I

(m

TAFEREELEN

DER

Achtendertigfte 'Tafereeh
^""^Ints ziet

men

Didymus voor 9t bloedig flagzwaerd knielen^

En't martelvuur

Na

gereed daar't lyf in branden moet,
dat hy Theodoor grootmoedig had behoed,

En uit de macht

gerukt

van

Zy| ziende't fnaod gebroed
Dringt door,

en roept:

Doorkerf met

Zo off'r en wy

een

myn

tuchtelooze fielen.
om

haar verloffer krielen,

zie hier

nog meerer

Chriftenbloed,

hals, verbrand of blaakt

en

woedt9

gelyk twee onbevlekte zielen.

I

Zy knielt als

zy zyn

hoofd ziet vallen in het zand,

Ontvangt het zelve lot,

en

wordt met hem verbrand,

Terwyl hunn' zielen Godt, hun heil

en

toevlucht, looven.

Standvaffe Martlaares! getrouwe

Martelaar 1
Met welk een vreugd amhelff g' in't zalig ryk elkaar,
Die aile waereldvreugd oneindig gaat te boven!

XXXVIII

CHRiSTENEN,

EERSTE

XXXVIIi

6 Theodora! moet dan

(Zo

een

Didymus

uw

fchuld

onnoos'le lift dien naam mag draagen) boeten?
ziel! uw uur is ook vervult:

Neen, neen, verheeven

Gy zult elkanderen in't zalig

ryk ontmoeten,

marteldood, dat proefftuk van uw trouw.
Heldenmoed! waar of men nu u vinden zou?

Na deezen
o

K

i

DER

TAPER EELEN

Negenendertigjle TafereeL
T~~TFTe hier het Chriflenvolk
Te

vervolgd, alom verftooten*

Tyrus om't geloof verwezen tot den dood,

Zy roepen Jezus aan in hunnen hoogen nood,
Terwyl het dierenhol in't llrydperk word ontfloten.
Maar d'Afrikaanfche leeuw, zo

fcherp

van

mail

en pooten*

hongerige beer befpringen deezen buit;
De hand des Heeren die hunn' Woede heeft geftuit,

Noch

Wil zyn gemeente

door dit wonderwerk vergrooten.

fdartnekkig heidensvolk hoe bleeft gy das ^verblind,
Om dat onnozel bloed te florten zo ontzind?

Godt waarfchouwt u

by 4yds, opdat het yder merke.

Uw wreedheid word van hem voor eenen

Een Chriften wint daardoor't

tyd gedoogd*

geluk dat hy beoogt,

En \ bloed der Martelaars is 't zaad der

Chriftenkerke<>

XXXIX.

Vreefl riiet,
Want heeft zy

Chriilenen! Gods voorzorg houd de wagt>
Daniel, in d'uchtendftond der eeuwen,
In Perfie befchermt voor hongerige deeuwenj
Zy toont in Tyrus tot uw hulp dezelfde kracht.
De tyger word een lam, de leeuw houd op van tieren.
H Verbafterd Heidendom is wreeder dan de dieren.
K 3

JVeer-

tafereelen

der

Tafereel,
Aurentius de Martelaar,
Te Romen in benaauwde

Verwezen

om

Naa veel

den dood

vervolging

voor

Dus

het vleefch

fpreekt hy

Wilt
„

zyn

De

gy u met myn

Keer

me om':

dwingland doet

Hem op zyn

„

9,

pynen

ondraaglyk fchynen.

Die hem doet op een
3,

lyden'1,

en gevaar,

Verdraagt ftandvaftig alle
Die

te

tyden

vervolger

aan,

roofter braaden:
vleefch verzaaden

deez' zy is gaar gebraan.
naar zyn

begeeren,

and're zyde keeren.

Proeft (zegt hy voort) myn vleefch is gaar

Zal't

raauw

of bed gebraaden fmaaken ?

Ik vlieg naar Godt o fno barbaar!
Uw vuur kan myne ziel niet raaken!

„

„

Dus

moedig fturf in Godts

gena

Laurens, de Chriften Scevola,

Wie kan de kracht van Gods genade en hulp befefFen*
Die hier Laurentius op't gloejend yzer ziet,

Terwyl hy door geduld de pynen die hem treffen
VeraehCj en moedig fpreekt (6 Rome! hoort gy't niet?)
Begeert ge U met myn vleefch, 6 Rechter ! te verzaaden,
Keer V ligchaam om; deez zyde is gaar genoeg
gebraaden ?
Een->

TAFEREELEN

der.

Eenenveertigfle Tafereel.
T)Efchouw dees,'
Waar in

donk'ren kerker*

naaren

afgelcefde

cen

Geboeijd wordt

van een

Maar Godt, de Heiland,

man

aartstyran:
een

verfterker

Der zwakken, fterkt hem met
A1

boeijt

pynigt

en

De hemel zal zyn

Hoe

zeer

geduld.,

men zyn voeten,

leed verzoeten,

het dier des

afgronds bruit;

Godts licht ftraalt in deez' duifternifle

En trooft hem door zyn rein

Laat hem de felle

Zyn ziel is
En

vry van

Godts

met

boeijen

gewifTe.

prangen,

alien leed,

heerlykheid beldeed.

De waereld houdt hem niet gevangen,
Die zyn

En drukt
Als zyn

vervolger zelfs verflrikt,

vreeflelyker plaagen
gevangenen verdraagen:
met

DeWyl't geweeten hem verfchrikt,
En

toont wat

Hem

voor

ftraf

zyn

naa

deeze

wreedheid flaa

tyden
te

lyden
XLI

EERSTE

A1 fluit m'

uw voeten

CHRIST ENEN.

in den Itok, al

1yd

ge pyn,

Godvruchtig Martelaar! gy kunt met uw gedachten
Noch naar de vroomen gaan, en by uw Heiland zyn,
Ja als't u lull ter plaats daar de Eng'len u verwagten:
Dies neem geduld: want hoe de wreedheid zich vermoeit,

Zy heeft het lichaam wel, maar nooit de ziel
L

geboeit.
Twee eit-

TAFEREELEN

DER

<Tweeenrueertig(le Tafereel.
Eboeijd
In

aan

handen hals en voeten,

eene naare

donk're grot,

Wagt deeze Chriften
Die all'

zyn'

rampen

op zyn

Godt,

kan verzoeten;

Beneemt de kerker hem het licht,

Zyn' ziel behoudt

een

klaar gezicht.

De wreede beulen, die hem

Zyn in

een erger

plaagen,

duifternis,

Zy loopen't pad des leevens mis,
Terwyl hen duizend zonden knaagen ;
Zy
De

in's vyands flaaverny,
Chriilen, hoe geboeijd blyft vry.
zyn

3

A1 flinkt het in deez' naaren

kerker,

der Chriftelyke deugd,
hart verquikt, de ziel verheugt,

De geur

Die't

Behoudt zyn

kracht, en maakt hem flerker;

Hy is een reukwerkofferhand';
Die't Chridenhart voor Jezus brandt.

E E R S T E

CHRIST E-SEN.
XL II.

Vroome ziel

hals

en armen vail
geflooten!
Hoe vry is uw gemoed! uvv duiilernis is
licht,
Uw keeten heerlykheid. Dus roemen
o

aan

kruisgenooten

Op

eenen

luiiler, daar

Majeileit

zwicht,
ryken rnoeten daalen,
Daar hun gebied zich door geen eeuwen laat
bepaalem
o

Waereldvorflen!

uw

voor

want uw

L

i

cDrieen-

TAFEREELEN

DER

T)rie'eneveertigjle cTafereel.
door uw geeflellingen,
Vervolgers! het gemoed te dwingen

XX J At

poogt gy

Heeren? Yder flag
eenen fpoorflag flrekken,

Van't volk des
Zal hen tot
Om

tot

die

deugden op te

Die Godt hen

Wat wilt gy

leert van

wekken,
dag tot dag.

hen door pyn doen treuren,

fcheuren \
Gy fcheurt hen niet van Chriflus af,

En't

lyf met krauwels open

Wiens zegen
En zyne

hen eens zal verblyden,

lamm'ren naa dit lyden

Behoeden met zyn

Godt zal die

hemelflaf,

geeflelftraamen heelen

zalige prieelen,
hemelbalfem, 't dierbaar bloed

In Salems
Met

hen vergoten 9
Terwyl gy eeuwig wordt verflooten,
Wanneer ge o beuls! zyt uitgewoed.

Op Golgotha voor

EERSTE

CHRISTENEN.
XLIII.

Afgryffelyke fmert door wreede geeflefingen,
Die hier de onnoozelheid

rampzalig valt te beurt!

ligchaam met een krauwel opgefcheurt,
Helaas! wie kan zyn hert van zuchten noch bedwmgen7
Die zulk een tafereel van gruwelen befchouwt ?
6 Zalig hy die in dien nood op God vertrouwt I
Ginds word het

L 3

Vier«

TAFEREELEN

DER

Vierenveertigfie TafereeL
\T7At hitfl gy, felle dwingelanden,
*

De leeuwen

*

fcherp

van

klaauw

Op deeze weereloozen

aan

?

Geen loode

Wat

Die

waar

gy

van

geloof verzaaken ,

op zy

veilig ftaan.

dus fel

met peezen

waar

geeflelt

De leden

het

eeuwig

u vermaanen tot

Die't vvoord

van

weezen,

de

deugd;

hunnen Heere

fpreeken,

Zich nooit op

hun vervolgers vvreeken:

Maar wiens

bekeering hen verheugt ?

Houdt op, en laat u
Wilt

uw

Ziet hoe zy
En

u

niet,

Die

u

overtuigen,

verharde harten

En let op

tanden

kogelen of haaken

Doen hen het
De rots,

en

buigen,

hunn' ftandvafligheid,

have

en

maar uw

goed verlaaten,
boosheid haaten,

in's duivels flrikken leidt.

E E R S T E

CHRISTEN EN.
XLIV.

n'rvcJc

^e/3zlvny metpeezen, met Jo&de

koejdpts, en met werkaaken; en met wr/cAeuruy va^e^eeuwert.

Deez5

geefTelwoede gaat alle and're verr* te boven,
De loode kogelen en
peezen trefFen't hert;
De weerhaak rukt het vleelch van \

Terwyl't verhongerde gedierte, heet

ligchaam af,

fmert t

op rooven,

Een' Martelaar verfcheurt! wie ziet dit
Die zyne ziel noch hegt aan's waerelds

0

o

lchouwfpel
yd'le

aan,

waan ?

Vyf

TAFEREELEN

DER

Vyfenveertigfle TafereeL
aan \ kruis geflaagen,
hangen negen dagen
ziel van't lichaam fcheidt,

*"TpHimotheus
■**

En Maura,

Eer hunne

Zy trooften fleets malkaar met reden,
En looven
Die hen

Jezus met gebeden,
een

gloriekroon bereidt.

Zy trooflen hunn' geloofsgenooten,
Die in een led'ren zak gefloten,
Met
In't

eenen

water

adder

en een

hond,

't leeven moeten

deiven;

Om fchooner leeven te verwerven,

Beloofd door hunnen

Heilands mond.

zielsverquiklyk moet her weezen!
Daar veele, die den Heefe vreezen,

Hoe

Elkaar op

d'oever van den dood

Vertrooflen, met een vafl vertrouwen
Van hen in't korte weer te
Om

aanfchouv/en

hoog, bevryd van alien

nood.

XL V.

*

EERSTE

CHRISTENEN.
XL V.

geeft men't Chriftendom de wreedheid tot een
de fnoodfte wyz' verdronken!
Terwyl Timotheus en Maure, aan't kruis geklonken,
Elkaer vertrooften en verfterken in't geloof,
Hier

roof.

Hoe veelen worden op

Tot dat het flerflot, na een pyn van negen dagen,
Hen voert naar't Paradys als op een' zegewagen.

M

Zes-

TAFEREELEN

DER

Zesenveertigfte Tafereel.
At

ys'lyk fchouwfpel zien onze

Wat raazerny

heeft

u

oogen!

bewogen,

Tyrannen, in deez' naaren nacht?
Wie hoorde ooit van die fakkellichten >
Of zulk een' fnooden
Als

uwe

brand te ftichten,

boosheid heeft bedacht ?
i

Nero, uwe vonden,
Of hunne, die naar hoogheid flonden
Door moord in uw moordaadig hof«
Dit zyn, o

,

hoofd, der dwingelanden,
Die fakkels op uw hart niet branden,
Of zoekt ge in wreedheid uwen lof?
Voelt gy, o

Gewis: in Rome
Den Chriflenen

brand te flichten,

daar

me

En winden hen met

betichten,

pek

en

vlas,

Verbrandende veel vroome mannen,

pafl den fnoodften der tyrannen,
Die beul van zyne moeder was.

Dat

XLVL

EERSTE

CHRISTENEN.
XL VI,

CAnen m/rt ten

papier*SfptAte r&k

aan, cr tmf-

r//.r

t/t

ftars

6e>tx>nd7it^artazsuwi6^nae/i^)\!^>r^^r^f-[

De ontmenfchte Nero, nooit door gruwelen verzaad,
Doer hier de Chriflenen met brandltof overtrekken,
Om ieder in den nacht voor toortslieht te verftrekken,

Terwyl hy de Achtbaarheid vergeet, en in deez* flaat
Zyn oogenluft voldoet: maar deezer vroomen fmerte
Is niets, by't geen hy 1yd door knaaging in zyn herte.
M

x

tafereelen

der

Zevenenveertigjle TafereeL
E wreedheid is in top
De

menfchlykheid geheel verbannen

De haat der
Uit

geraakt,

heidenfche tyrannen,

d'onderaardfchen poel

Werpt zich als dol en

gebraakt,.

uitgelaaten,

©p Chriftus weerlooze

onderzaatem
moolenfteem

Dee zr word t met eenen

Verplet, dien op de borft geftootenv
Meet water op het lyf gegoten
j

Gehangen aan een arm

of been,

Gefleenigd, of gefleept met paerdenv
Van die ontmenfchten en ontaarden.
Hoe

laat zich de

ver

Verleiden door des
Dat

hy

zo

Satans treken,

wreeken,
naar. zynen wenfch

fel zich poogt te

Indien't niet gaat
Wanneer

blinde menfch

geboden
dien hy houdt voor zyn' godem

men

Hen dient,

niet op zyn

Wat

fret Chriftendom hier niet al kruis

verdraagen!
verplet, gelleept, en die, o fchrik! met kracbt
Geworpenvan een hoogte, en and'ren omgebragt
Door't flooten met een (leen; ginds leden afgefiaagen;
Daar
vleefch gerekt, gefchroeit. Gy , die in-vryheid leeft,
^reeft God, en dankt hem dat hy u die proef niet geeft.
M y
Achtnioet

Deez' w©rd

TAFEREELEN

DER

Achtenveertigfte Tafereel,
Efchouw niet zonder fchrik dit vreeslyk Tafereel,
-L^Daar Martlaar Juliaan de buik wordt opgefneden.
En ais een varkenstrog gevuld met garfl en meel,
Zo dat op't dierbaar lyf van zwynen wordt getreden.

9k T3

Een ander

been en armen van bet lyf,
Snydt neus en ooren af, of durft, o fnood bedryf!
Gefmolten loot in't oor en mond eens Chriltens gieten.
kapt

men

6 Sno geweetens dwang, afgryzelyke pell,
Van heidenen gevoed in Remus wolveneft,
Ach! moplt 'er nog van u een

fchaduw overfchieten!

Eerfl wierd de kerk

vervolgd in Jezus door Hebreen?
Daar naa van heidenen en Roomfche dwingelanden:
Maar nu vervolgt de kerk, die zieh noemt algemeen,
Dien, die zy ketters heet, met Inquizitie banden.
Let op dit Tafereel,
Of gy rechtvaerdiger

vervolgers van dees tyd,
dan de oude heid'nen zyt.
De weerloosheid is voor uw helfche wraak gevloden.
.

Waar is

lydzaamheid, die Godt vooral behaagt?
verdraagfaamheid, die't merk van Chriftus draagt?
baatzucht, hovaerdy, en logen dient ge als Goden.

Waar

Ach!

uw

uw

XLVIIX

EERSTE

CHRISTENER
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assay

De

tet- s&n
fct
*&/t

Onmenfch'Iykheid heeft noch

t*>

*$*■

haar

ur*"™

pylen niet verfchoten.

Hier fleekt men oogen uit; daar
kapt men leden af5
Deez* vind na rampen in de ruime lucht zvft
graf,
Terwyl \ gefmolten lood word in den mond gegoten.
De bulk Van Juliaan verftrekt een

Ach! wie verflaaft zich

varkens-trog.

aan

de dert'ie welluft noch ?

TAFEREELEN

DER

Negenenveertigfle TafereeL
pynigingen
Chriftelyk gemoed te dwingen*

TErgeefs

"T

Om't

zyn uwe

Verdrukkers, tot

afgodeiy.

rnarmerfteene goden,
bygeloovige geboden,

Wat zyn uw

En

Geftaaft met aardfche

De Keizers die g-y

o

Hun

liet verbranden,

door prachtige

Hebt gy

Dvvaazen !

na

heerfchappy?

offerhanden

hun tyd

vergood;

lykas die gy deed vergaaren,

Getuigt

dat zy fterflyk waaren.

u

Ja veelen hebt gy

zelfs gedood.

grootfte God, Jupyn geheeten,
Was eer een fterflyk1 vorft in Kreten*
De Chrilt'nen dienen zulk een held

Uw

Die aard en

geloof geeft tot een wapen
die goden nedervelt.

En hen't
Dat al

Hernel heeft gefchapen,

1erste

chris tenen.
xlix,

—

Pynbank, eene proef die dikwils 't recht misleid,
broederen te ontdekken ,
Niet rukken van hunn' pligt: want hun ftantvailigheid
Staat pal, in't midden van het draajen, buigen, rekken.
Getrouwen, die als't goud getoetft word door deez pyn,
Hoe welkom zult gy eens in't zalig Sion zyn!
De

Kan hier de vroomen, om hun

n

Kyf-

TAFEREELEN

DER

Vyftigfle Tafereel.
A L

6

te

onmenfchlyke euveldaaden!

Men bindt de Chriftenen op

En

raden,

draaijtze in pennen fcherp van punt,

Of laat hen rollen
Om op

van

de heuvelen,

den harden grond te fneuvelen;

Dewyl't is op hunn' val gemunt.
6 Groote

lydzaamheid der vroomen 5

Die

den felften dood niet fchroomen,

voor

Wat zyn
AI worden

uw' krachten wonderbaar!
zy geblaakt, doorfteken,

Hun trouw* is hunnen

Godt gebleken,,

Zy zyn voor eeuwig uit gevaar.
Al kneufl de Moker borfl: en

leden,

Zy hebben hunnen ftryd volflreden,
\ Geloof behouden, en

Hen
Daar

de kroon

toegelegd, omhoog ontvangen,
hen geen boeijen kunnen prangen 5

By't heilig lamy en zynen troon.

EERSTE

Helaas! wie

CHRISTENED

der Chriftenen elende ?
(hert,
Mendraaitzeop'trad, menkneuftze, enblaaktze,enfleektzein't
En roltze van een' berg, Wie weent niet om die fmert ?
Zo neemt dit treurfpel met zyn gruwelen een ende.
6 Helden die u dus liet mart'len met geduld!
Wie meld de heerlykheid die ge eens genieten zult?
yfl niet

van

N

\%

z

Een-

tafereelen

der.

Eenenvyftigjte Tafereel.
TTlfychius,

een

held, die onder 's Keizers

benden

geflreden had, legt zynen krygsdienft neer,
Hy ftaat naar weerloosheid op't voetfpoor van zyn heer5■>
En kieft voor't aarts bewind vervolging en ellenden.
Met

roem

Men doed

met

Daar

een

hy

fmaad hem naar het Tuchthuis zendbn,fpinrok krygt, in plaats van zyne fpeer;
fchimp

en

Doch deeze fmaad verfterkt het hart des helds te meer

Om in de ftilte zich tot zynen

o

Chriflen Hcrkules, die

Godt

by de

te

wenden.

vrouwen

fpint,-

Omfale: maar uw gezalfden mint,
uw deugd Alcides kracht te boven!

Wiens hart geen
.

Hoe
j[ l

verre

gaat

;

Hy {treed met monfters, gy met zonden ramp en leed;
Hy wierd door vrouwemin verbrand in Nefliis kleed,

Yergeefs verdronk men u> om 't Godlyk vuur te dooven.

LI.

EERSTE

CHRISTENEN.

mmu

3d~<ts/yc}iuts in £ Syinhuys yettet

otn

dat fry

zyn

kryysdterutt neerleydz

.

moet hier in't Spinhuis 3 tot zyn fmaad,
Dat werk verrichten by een rei van fnoode vrouwen,

Hifychius

hy, door Gods woord verlicht, den krygsdienfl haaf
En aflegt, om op God zynrSchepper te vertrouwen,
En d'Opperveldheer die de hel en dood verwon.
Om dat

Zo

wykt de duifternis voor de Euangeli-zon.
N 3

Tweeeu--

DER

TAFEREELEN

Tweeenvjftigfle Tafereel.
En

IT*

""--'Den

krygsman, in den dienft

van

Godtverloochenaar, zien

we

Hy wordt al juichende verwelkoomd
Die't oog

verwond'rend

Men ziet hem

moedig

op zyn

naar

Keizer Juliaan,
in het veld verfchynen^

van

de zynen,

koftlyk

wapen

den opperveldheer

Hy legt zyn' helm, het zwaerd, en't harnas
En zegt:
In

plaats

Schoon my

6

Belyd

van

krygsgeweer

voor zyn

naar

lauweren

te

flaan.

heiland volgen,
de waereld haat, en hoe gy zyt verbolgen,

voor

met uw

van

mynen

al het heir dat ik

Dapph'e Kampioen

Door

gaan;

ik ben getrooll met vaften, bidden, boeten,

Ik zal de kruisbanier

*k

flaan.

u

wordt

kruistriumf

Dan of de Keizer

ten

u voor

een

meer

Chriflen ben.

lofs gegeeven

hemel in

zynen

te

ftreeven,

fpitsbro&LJcenn.V

voeten,

SenJcldaut Chri/ten ^eworden xynde leyt zyn jeweer af in't- aanzien van tr jansche hetv 5 Z

Deez'

'

Krygsheld fchaamt zich niet, voor *s Veldheefs aangezicht
En gantfche legermacht, zyn* Heiland te belvden;
Hy heeft dit wapentuig niet nodig, nu zyn piigt
Hem noopt, om naar den geeft de waereld te beftryden ;
Hy volgt de kruis-banier, om zyne weerparty
In't heft te treffen, voor een eeuwige foldy.
y

*Drieen*

TAFEREELEN

DER

Drieenvyftigfle Tafereel.
"|^\E ziel van Paula de aarde ontvlogen*
By Godt verheerlykt in den hoogen
Met flraalen

van

onfterflykheid,

vrinden,
Die haar om haare godtsvrucht minden,
Gelyk een fterveling befchreijd ;
Ze ontvangt orahoog de vreedepalmen;
Dies loven zy haar' Godt met Pfalmen.
Wordt niet

»t

Waar

En

om

van

haar' getrouwe

ydelheid indien zy treurden,
haar dood de kled'ren

fcheurdea;

gedaan,
Zy had om Jezus lang geflreden,
Haar

Pelgrimmaadje

Met duizend
En

Wyl

wederwaardigheden ,

riep hem

Men zucht

zy

was

om

vergeefs

verloffing
om

aan.

die dus- (lerven,

de groptfte vreugd vervververi.

CHRIST E'NEN.

EERSTE
.

LI II.

Godvruchte zielen, juicht, ja laat eeij^zegezang
Ten Hemel klinken: want wat zou u hiiid'ren konnenr

Gy hebt uvv Paula niet verloren, maar gewonnen:
Zy vloog naar't Paradys. De dood, een overgang,
Zal
Der

u

wenfch ook derwaarts overvoeren.
flerflot moet ons nooit door rouvv ontroeren.

in't kort

vroomen

naar

O

vier~

D E R

TAFEREELEN

Vierenvyftigfte cTafereeh«
TYEfchouw hoe dees Godtvruehte reijen
Een Chriflen
Niet in

een

lyk

leien,
rouwgewaad5

ten grave

donker

Gelyk de dwaaze heid'nen plegen:
Maar

met een

Gelyk

men

hart

ziet

tot

aan

deugd

genegen

? •

hun gelaad.

Zy willen liefft uit vreugde zingen,

Terwyl het lyk van de Ouderlingen
Gedraagen wordt naar*t eerlyk graf.
Van waar't hier namaals zal verryzen,
Ten

Jongften dage,

om

Godt te pryzen?

A"

En

leggen al het llerflyke af„

Wat baat het zuchten, weenen,
Om

een

De
Men

die

van

het aartfch

klaagen3,

ontflagen

onflerflykheid der -ziel verwagt ?
treure

liever om de boozen,

Die9s hemels

gqnil verwaareloozen,

En.leeven los en

onbedacht.

LTV.

E ERSTE

CHRIST E N E N.
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\ Verblinde

Wanneer

Heidendom magklaagen, zuchten, fchreien,
een

dierbaar

pand verraft word door de dood;

Zy hoopten nimmer op herflelling van dien nood:
Chriftelyk gemoed mag vrolyk met deez' reien,
Zyn' Schepper looven voor een afgeftorven ziel,
Die hem door godsvrucht en't oprecht geloof beviel.

Maar't

O

i-

iTAFEREEL E N

DER

Vyfenvyftigjie Taper eel.

TIburtius,
gevangen
geloof,gefleept ten hoof,
Van't
volkam't fmaad
heidens

met

Betoont zich zelf

ftandvaftig in zyn lyden.
Hy dorft met moed de afgodery beftryden,
En jezus leer verklaaren met den mond
Ter plaatze daar de itrenge rechter ilond,
Die hem belafle op koolen vuurs te treeden,
Het welk hy doet, met vierige gebeden
Tot Godt, zyn heil, op wien hy zich betrouwt,
Die in den gloed hem onbefchadigd houdt.
Waarop hy zegt in't aanzicht der godtloozen:
Dees vlam riekt my zo lieffelyk als roozen.
Koom rechter voelt of ge ook bevryd kunt zyn
Van fmart, als ik, door uvven god Jupyn.
Koom toon ons nu dat gy door hem te fmeeken
Een vinger durft in kookend water (leeken.

„

„

„

„

„

Tiburtius, doorluchte Martelaar,
Het is

vergeefs

Die fnood

u

durft

om

dien Godtslaheraar,

met

Door't wonderwerk

te

tovery
leeren

betichten,
en

verlichten;

Hy blyft verhokt, en door den haat verblind,
Terwyl ge in Godt uw hulp en toevlucht vindt.
De Chriflen voelt van't aardfche

Godts liefde vlam

verteert

vuur

het in zyn

geen

fmarte:

harte.
LV.

Hoe! treed Tiburtius op

koolen?

neen,

6 neenf

Zy zyn herfchapen in verkwikkelyke roozen,
Daar hy door's Hemels hulp onkwetsbaar op kan treen.
Zo weet de Almachtige voor't oog der goddeloozen
Steeds wonderen te doen, als't hem tot

eer

verftrekt,

Schoon't hier word met den naam van tovery
O 3

bevlekt.

Zes-

TA FEREEL EN

D ER

Zesenvyftigfte Tafereel.

ANtonius,
de gryze Woeftynier.,
By dees fpelonk
boom gezeten
aan eenen

Verliet de Stadt

met

haar

gewoel,

In de eenzaamheid al't aardfche

te

om

,

hier

vergeeten.

Een

krygsman brengt hem zyn bezeten kind ,
hy 't van quaalen zal verlichten:
Hy antwoord;
Menfch, hoe zyt gy dus verblind

En wil dat

„

,,

'k Ben ook
,,

„

menfch, hoe kan ik dit verrichten?
Gelooft ge in Godt? bidt door't geloof aan hem
een

Dan zal hy door zyn kracht en wonderwerken,
Den boozen geefl doen fiad'ren voor zyn £lem,

„

„

En't dochterje in gezondheid
De vader bidt hier
op

(gclyk

Aandachtig door't geloof

en

weer

men

vail

verlterken.

fchryft)

vertrouwen,

Waar op Antoon dien geeit uit 't lichaam
dryft ,
Zo dat hy't kind herfteld weer kan aanfchouwen.
Dies

hy zyn Godt, haar ziels verloller, pryft.,
En hem alleen daar eerbied voor
bewyif.

Helaas hoe

ver

is nu't

Befchreven in de

geloof te zoeken,

blyde boodfchapboeken!

Hoe

weinig word de guide fpreuk befchouwd;
Vervloekt is hy die op den menfche bouwt!
Schynheiligen houdt op malkaftr te dreelen:
„

Godt wil zyn eer met
geenen

ilerv'ling deelen.

EERSTE

C H R I S T F, H E N.

LVI.

jZ/Jastt Hemf- tn&fr

gi/tm

frettittefte ^aehter fry dntenitt# Attt

Antonius

erkent, door een* ootmoedig' aart,
Zyne onmaeht om dit kind op's Vaders bee te helped,
Maar wyft hem naar de bron, die zyne rouw kan itelpen,
Door

godsvrucht en 5t gebed, door "t waar geloof gebaart;
Waar op de elendige wierd van haar kwaalgeneezen, •
Die hier gered vvil zyn moet eerll zyn' Schepper vreezen.

Lit

>

TAFEREELEN

DER

Zevenen'vyftigfle loafer eel.

ZleEenhier vol kunft in dit taf'reel verbeeld
mededeelt.
zaak die

Een oude

ons

de aeloudheid

in de eerfte Chriften

dagen,
naar des Hemels
w-elbehaagen,
Wierdt in zyn hut veel van zyn vriend bezocht,
Wiens zoontje, 't welk hy
zomtyds mede brocht,
man

Die leefde

In ziekte viel

en voorts

De vader

veeP

is

overleden,

vierige gebeden,
Heeft in een korf het lyk des kinds
geleid,
Met blad en vrucht eens
wyngaards overfpreid;
Hier op gaat hy den ouden man weer
fpreeken,
Laat hem zyn korf, en is naar huis
geweken.
naa

De gryze man wil taften naar het fruit:
Maar ziet het kind, waar op
hy ftraks belluit,
Dat zynen vriends geloof en vaft vertrouwen
Niet anders is dan't

zoontje weer te aanfehouwen.
Hy roept hier op den Heere om by (land aan,
Waar op het leeft in zynen korf vol blaan.

Waar is die kracht der eerfte Chrifterl helden?
Waar't levendig geloof daar ze ons van melden?
Ach! 't Pinxtervuur wordt

daaglyks uitgedoofd,
Terwyl de mond zegt dat het hart gelooft!

EERSTE

CHRISTENEN.
LVII.

It,

1;

£esi, oud

man,

maaJ^t:

eerz

kind wed&t- JeercmZaj

.

van's Hemels geeft om wond'ren te verrichten
na de Apoftel-eeuw noch veele Jaaren iland,
Om 'tzwakke Chriftendom te fterken in zyn pligten.
Zie hier een voorbeeld van een* man die't dierbaar pand,
Zyn afgeftorven kind, met blad'ren doet bedekken,
Opdat deez' Woeftynier het weder op zou wekken.
De gaaf
Hield

fd,

in

p

Acht-

19

DER

TAFEREELEN

Achtewvyftigfte Tafereel.
En

FT1

In 't

Jong'ling (naar't verhaal van Auguftyn)

fpeelen,

Zoude
Dus

aan een

opgewekt

De Moeder

3

overreden,
plaats, genaamd Audurus, zyn
van een wagen

door vuurige gebeden.

brengt haar overleden kind

Bedroefd aan't
En bidt den
Dat

hy haar1

graf van Stefanus, den heilig,
Heer, wiens liefde zy bevindt,

zoon

herftelle,

en

hem beveilig1,

Zo
„

hy weer leev1, voor waereldfche ydelheid.
Uw mogendheid is, zegt zy, als voorheenen,

„

„

Uw groote naam wordt fleets van ons verbreid,

Uw heilig licht heeft

onze

ziel befchenen;

d'Apoftelen fchonkt gy den geefl en kracht,
Om volken door uw wonderen te trekken;

„

„

„

„

Door't Pinxtervuur, gaaft

Om in
„

uw naam

Indien

gy

de dooden

wilt is

gy, o

op te

myne zoon

Heer! hen macht,

wekken!

gered.

Heer! ik zal u eeuwig pryzen!
Waar op zy door't geloof, na haar gebed,
Den jongling uit den doode ziet herryzen.
„

Gy wilt,

o

LVIIL
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Deez* Vrouw legt hier het lyk haar's 200ns op't graf van
Den eerften Martelaar, om't weder eens herftelt
En

Stevem,

de aloudheid meld
Kreeg zy hem daar door, op haar bede en wenfch, in't leeven.
Hoe't zy dit's echter waar, dat uit dlr jammerdal,
Als God deeze eeuwen fluit, elk eens verryzen zal.
opgewekt te zien;

en zo

,

5

(/Ill'

P

z

Ne~

TAFEREELEN

DER

Negenenvyftigjle TafereeL

DE Chridenen,
doorvoorladdevanwilde
Diokletiaan,
Gevvorpen
dieren,
hen aangehitd zachtmoedig blyven (taan,
fpeelende rondom hen zwieren,
Verheffen hun gemoed ten hemel in't gevaar.

Die op

En

De heidenen, van fpyt gedreven,
eenen wilden os met yflelyk misbaar
Aanhitzen: doch die fpaart hen't leven:
gloeijende yzers noch de prikkels konnen't dier

f
Doen
De

Doen woeden op

Die

met

de Martelaaren,
zachtmoedigheid, en onder's lams banier

Hunn' zielen onbefmet bewaaren,

de fnoode Afgodery,
Die zy door krais en bitter lyden,
Met d'Engel Michael, Godts veldheer, op hun'zy,
Vol deugd en dapperheid beftryden.

En triumfeeren op

Behaalde

een

held ooit lof die ilierf voor't vaderland,

Hy zal veel grooter lof verwerven,
Die in den fir yd des geeft de zonden overmand
Om nooit het aanfchyn Godts te derven,
Stantvafte Martelaars in Tyrus beedenperk,
Het helfch gedierte moet bezwyken.
Het fchild der lydzaamheid maakt u in 't flryden fterk.
Gy znlt de Hemelpalmtak flryken.
LIX.

f

EERSTE

CHRISTENEN.
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Onzalige Tyriers, die Deokletiaan
volgt, en deeze Marfelaaren
In't fcbouwperk ftelt, bititvry het fchrik'lyk ondier aa»

Uw' Vorlt in wreedheid

6 woedende barbaaren!
Het is meedoogener dan gy, Acbl merkt gy met,
Dat zulk een wander door d'Almachtigen gefchied^

Met heete

prikkels:

maar,

P 3

TAFEREELEN

t^Oe kunt gy met

DER

bloedig zwaerd,
Hartnekkig heidendom, dus woeden op Godts heiligen ?
Zy ftaan naar geene macht op aard.

Gy hoeft
Haar

deeze wys geen Keizers te beveiligen.
Zy ftaan door oproer naar geen kroon.
geefVlyk zwaerd beftryd de waereld 't vleefch
op

Met
Aan welkers

Zy zullen

Jezus Godts verkooren

heerfchappy

Hou

op!

voor uw

zy

De temmer

van

want zy

het wild, hun

zoon,

beminnen

u.

De leeuw, de

en wees

niet

fchuuw;

Koning, zweeft in't midden.

wordt niet overtuigt,

En zyt veel wreeder dan deez'

hongerige dieren,

beer, de tyger buigt:

bloeddorft wil den helfchen
teugel vieren.
Helaas! daar fteekt ge uw zwaerd in't

Der Martelaars, terwyl zy voor hunn' Heiland
Godts ftraf genaakt u voc-r't
En

zonden,

heil den Opperheiland bidden.

Maar ach! gy

uwe

en

hunne ziel verbonden,

Leg af het zwaerd,

Maar

uw

yder dien

gy

lyf
buigen,

misdryf,

doodt wekt duizend bloedgetuigen.

LX.

EERSTE
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'ZDe ^Hartt/uars

tut

Sc/rctt>;'perA. deer

I'

Gy zyt den fcherpen tand der dieren
o

Chriilen-rei!

maar

niet het

~

jt>ua

wel

rd

ontkomen,

alvernielend zwaard

Van menfehen, die veel meer dan beeften
zyn te fchroomen*
Nadien \ gefpitft vernuft, dat met hun wreedheid
paart,
De felfte fmert bedenkt: dies doet de
fpyt u fneeven:
Doch't fterflot is voor u een
weg naar't zalig leeven.

Een*

TAFEREELEN

DER

EenenZjeftigfle Tafereel.
»

Tlronimus, die eertyds 't leven

T

"^Heeft

van

Hilarion befchreven,

Verhaalt het geen

dees prent vertoont;

Hoe een' Orionus, bezeten

geeften, in een' keten
Gefloten, vriend noch maag verfchoont.

Van veele

Hilarion wift, na zyn
Die

geeften uit

zyn

fchryven,

lyf te dryven.

veilig,
Schoone deeze Orionus den heilig
Met groote kracht tilt van den grond.
Hy houdt zichzelf geruft

en

De omftanders fchreeuwen, en verfchrikken,

En

vreezen

dat

Maar neen,
Doet al de

hy zal verftikken:

hy opent

zynen

mond,

geeflen heenevaaren,

En dien beftreden

man

bedaaren.

/
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Hilarian.,

begaaft om geeften tc verja'agen,
een flerke kracht geheven van

den grond,
Door een' bezetenen verwonnen van die plaagen:
Hy maakt den lyder weer, uit Jefus naam, gezond.
Helaas ! wat zyn 'er veel van gruwelen bezeten,
Die hunne kwaal, hoe fcherp gevoelt, niet willen weeten.
Word met

O

Twee en-

TAFEREELEN

DER

TweeenZjeftigfle Tafereel.
Thanazius, is't
Dat

Des ouden

uwe

pen

waar

heeft in het leven

Woeftyniers befchreven?

Voor my

het dunkt

me

wonderbaar.

Moeit zich Anthoon dan alle

Van booze geeften laaten

Kunt gy
Die zynen

Van

gelooven, dat

dagen,

plaagen ?
een man

Heilandt zoekt te

vreezen,

fpooken dus geplaagd kan

En dat

weezen,

hy't Duivels vloekgefpan,

Door't kruiskens maaken kan verzenden
Naar

d'Afgrond, 't ryk der ziels ellenden?

'k Denk

Van zynen
AIs booze
't

eer

dat

hy door't geeftlyk kruis

Heiland trouw te draagen,
geeiten kan verjaagen,

Inwendig zondige gefpuis,

Waar

van

hy door ftandvaftig ftryden,

En vvaaken, 't harte moet

bevryden.

EERSTE

CHRISTENEN,
LXII.

De

vroome

Antonius doet hier het

fpookfel zwichten,

Om dat zyn voorhoofd word getekent met een kruis.
Doch een bedwelmde geeft legt dikwils by hem t'huis,
Die door't veel denken droomt

van

Waar door de

vreemde nachtgezichten,

inbeelding't brein vervult met waan en
Hoewel dit voorbeeld wel kon zuiv're waarheid zyn.
Q

2,

fchyn;
*1) tie en-

.T A FEREELEN

DER

Drieenzicjligjle "TafereeL

Zle hier Zy
de ravens omonophoudlyk
den AfgodsCras.
tempel vliegen?
roepen

De

.ft'

i

vogelwichlaar, die daar was,
de waereld te bedriegen :
niet duiiter of verborgen,
Hy.fpreekt met kracht de omflanders aan,
En zegt „ Ik zal u doen verftaan
Het geen de rave roept: 't woord Cras betekend morgen
Op morgen zuk gy zien de heerlykheid des heeren.

Zocht door zyn blind geraam
Maar't fchynt voor Athanaas

„

3,

't Gcfchiede

naar

zyn

Profecy:

Want

Julianus heerfchappy
(Een afgevallen vorft, die Chriftus dorft braveeren)
Was uit op deezen tyd, daar by,op't veld gelegen,
Doorltoken

met een

fpeer,

zyn

bloed^

Omhoog vvierp, roepende verwoed:
33,6 Galileer 'k lterf, en gy behoudt den zegen!
Laas war vert wyfTling van dien Keizer in het flerven!
En welk een fchrikkelyke ftryd!
't

Geluk, de.kroon, het !even quyt,

En hem gevloekt, van wien hy alles inoeft verwerven;
Hoe ver kan waereldfche geleerdheid't hart verrukken!
Dees vorfl

tedre jeugd
de deugd,
Ja zocht nooit iemant door vervolging te onderdrukken;
Zelf naa zyn' afval is zyn maatigheid gebleken.
6 Heidenfche fpitsvindigheid,
was van

zyn

Altoos genegen tot

Hoe hebt gy zyne

Als. ge

ziel mifleid !
in zyn hart kvvaamt is \ geloof daar uit geweken.
LXIII.

:

EERSTE

CHR1STENEN.
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Gekras der ravens wierd van ouds al voor een teken Van ongeluk ge'acht, gelyk hier Athanaas'
't Verbaasde heidendom voorfpek by't groot geraas
Omtrent den Tempel ; als by de uitkomft is gebleken:
't

hunn^ramp verftiktWoril Juliaan in't bloed.
weinig denkt men om't gekras van't kwaad gemoed!

Want tot

Hoe

Q

5

Vier-

TAFEREELEN

DER

VierenZjeJligfte T'afereel.

PErpetua,verrukkinge
de kruisheldinne,
zinne,
In

een

van

Zag eenen gouden ladder ftaan,
Beplant met meflen, zwaerd- en klingen,
Daar zy

Satyrus door

En klimmende

Hy

ten

ziet

dringen,

Hemel gaan.

roept haar toe: gy moet ons volgen:

A1

fchynt de draak op u verbolgen,
Gy kunt zyn wreedheid das ontvlien;

Hier op

heeft

Beneven haar'
De

zy

geloofs

Die

,

te ontzien.

vuur, en zwaerd en

by haar Godt

Klimt op

En

genooten

martelpynen niet

Zy ftreeft door
Om

terflond befloten,

te

fpeeren,

triumfeeren,

den ladder van't geloof,

volgt de zuivre Martelaaren,
voor

haar

opgeklommen

De draak des

waaren.

afgronds mill dien

roof.

L XI V.

EERSTE

CHRISTENEN.
LXIV.

'7T>e.f^pe£ua.

V-

I.

xj^t~ aan.

Perpetua, wat leertm' al nuts uit uw gezicht!
fcherpe Ladder is het enge pad ten leeven;

De

De Draak de

vyanden die ons van eer en pligt
Verwyd'ren, om den weg der zonden op te ftreeven;
Die moedig opklimt zyn een Voorbeeld en Gods
woord,
Waar door wy worden tot de
godsvrucht aangefpoort.

Vyf-

LiTijKen.

TAFEREELEN

D E R

AGapius,
die in dentoevlucht,
kerker en verfterker,
Zyn Godt,
zyn

Voor zich

Jongkvrouwen badt,
Jongling tot hem treeden,
Die voor het rein geloof geleden
En's Hemels -vreugd verworven had.
Ziet

en twee

eenen

Hy hielt

een

palmtak in zyn' handen,

En roozenkrans, die fcheen te branden
Om zynen hals gelyk robyn;
En fprak: verdryf alle uwe zorgen,

Verheug

zult op morgen
Sions bruiloft zyn.

u: want gy

Met my aan

Men zegt, dat als Jacobus treurde*
Hem ook iets diergelyks gebeurde:

Hem dacht dat hy een'
In't wit gekleed rondom

Jongling zag
hem zweeven,
Die hem twee gordels heeft gegeeven.,
W aar op een' gloed van purper lag.

Dees zegt tot hem en zyne vrinden.,
Die in den kerker zich bevinden;

Volgt my gezwind: en naa dien
Veriterkte dit hen in hun ltryden;
Zo trooft Godt dien die hem
Met

ootmoed, liefde,

en

dag

belyden,
dicp ontzag.

EERSTE

CHRISTEN EN.
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t

Crezu?£-

»s^dfnus

verfchyningen aan deeze kruisgenooten5
om den naam van Jefus en zyn leer',
Voorfpellen dat hun bloed in't kort zal zyn vergooten
Opdat ze ook deelen in die onbedenk'lyke eer
Van na den marteldood, met alle hemellingen,
Gods lof in heerlykheid eeuw in eeuw uit te zingen.
Deez*

twee

Gekerkerd

.

TAFEREELEN

DER

Zesen&ejligfte Tafereel.
is't verzierd
ZAg KeizerOfKonftantyn
dit uit
tekenzucht
in de Iucht ?

Tot de

opperheerfchappy,
En fterker

arm te

ora

yder te verblinden,

vinden;

Dewyl de Chriftenheid in r-ykdom wiefch en macht,
En aardfche praai en pracht
Den hoofden van de kerk Let hart had ingenomen ?
Hy zocht Maxents te toomen,
En vond geen kans, ten zy hy zich een Chriflen noetn'
En 't heidendom verdoem'.

Stond in de.Iucht
Daar

Gelyk't

by't Kruys in dit zult ge overwinneNj
hy tot nog zyn zinnen

een Chrillen voegt, niet buigde naar
Maar leefde in wraak en moord ?

Zou Chriftus

aan een

Godts woord:

voril dit wonderteken geeven,

Die op het eind van't leven
Het doopfel naauw ontving, ja't eerft
En ruuw is uitgefpat?

geweigerd had?

Euzebius gy fpreekt

gewis uw zelven tegen,
dien vorlf genegen
Hem pluimflrykt, en eerfl fchryft „ Hy fliep als hy dit zag$
Daar na zegt gy „ 't was dag,
En in't gezicht van't heir, gelyk de vorft met eeden
Zelf heeft aan my beleden.
Die kunfiverziering mill, o Biifchop, zynen ftut.
Daar gy

„

Die eed

was

ganfch

onnut:

Want zag het al het heir, wat

hoeft hy 't u te zweeren,
dus't volk bekeeren ?
Neen? bygeloovigheid behaagt der Godtheid niet
Kunt gy

Die hart

en

nier doorziet.

EERSTE

CHRISTENEN.
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Zo't waar is, Conflantyn, dat u het kruis verfcheen,
't Was niet ora dat gy zoud daar door met wapens ltryden
En overwinnen, maar met traanen en gebeen.
Het hemelryk word wel verovert, maar door lyden.
Maar ach! gy voerde al vroeg de waereld in de kerk ;
Toen viel de weelde en zucht tot ftaat de deugd te Iterk.
R

x

TAFEREELEN

DER

Ze<venenz^eftigjie TafereeL
nr^Heflalonika fmelt in traanen:

Wyl 't negenduizend Arriaanen
Ziet vallen door't

moordaadig zwaerd.

Zyn \ Chriftenen die dus verbolgen
Hunn' weerparty

Of menfchen

Gewis:

men

En't

van

kan

Het wankelend

uit vvraak vervolgen,
de

met

ftaale

klingen

gemoed niet dwingen,

pail vooral

een

Die werken moet ter
Door kracht

deugd ontaard I

van

Chriften niet,

zielsbekeering

onvervalfchte leering,

Gelyk hem't heilig woord gebiedt.
't

Was, Theodozius,

Dat gy van
Als gy

Die heeft

een

teken

Godt waart afgeweken

dien wreeden moord beitond
aan uw

-7

doorluchtig leven

Een onuitwisb're vlek gegeeven,

Ja Chriftus bruid, de kerk, gewond.

EERSTE
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d Theodofius!

Maar

was uw

hy vleit u die u roemt.
gramfchap deugd toen zevenduizend zielen

In ThefTalonica door't wraakzwaard nedervielen,
'k Beken dan heeft men nooit uw' naam met fchyn

verbloemt.
Maar deeze bloedvlek heeft den glans uw's deugds verduiftert.
Rampzalig is een Vorlt die fteeds naar vleitaal luiitert.
R 3
Acht-

DER

•TA'FEREELEN

AchtenZjefligfte Tafereel.
QTaa: wil niet in den Tempet treeden..,
■

A Is

een van

Chriflus dierb're leden?

6 Keizer Theodozius!

Hoe zal de
Met

Biflchop

u ontvangen,

Godtgeheiligde gezangen,

En

eenen

Chriitelyken kus ?

Ambrozius zal

u

doen keeren;

Gy zondt het tempelkoor onteeren;
Dewyl gy zyt befmet met bloed
Van negenduizend Arriaanen.
Smelt

om

die misdaad in

uw traanen

3

En valt als David Godt te voet.

Hoe kunnen zy
Meeleden

van

die Gode

vervolgers

vreezen,
weezen

Verfchillen zy van uwe

?

kerk,

Poog hen door leering te overtuigen.
Het zwaerd kan niemants harte

buigen:

Want dat's alleen des Hemels werk.
'«

LXVIII.

EERSTE
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Uw handen rooken noch van 5t
u'itgeft'orte bloed,
En tracht ge7 6 Keizer! dus Gods
tempel in te treeden.
Ambrofms kan zulks uit een
oprecht

gemoed

Niet dulden: Reinig eerft uw hert van
gruw9lykheden
Door ongeveinsd berouw. Helaas! hoe
menig gaat
Aan's Heeren difch, wiens ziel zich noch

verheugt in't kwaad?!
Ne-

TAFEREELEN

DER

NegenenZj,eftigjle Tafereel.

Zle hoe ThelHyeraachus
de fchermers poogt te fcheiden,
werpt zich moedig tuffchen beiden
fpreektze deftig aan met Chriftelyke taal:
Houd op myn vrienden! fteekt dit ftaal,

En

Dat ge

onbedachtelyk gerukt hebt uit de fcheede,
Daar vveder in, en

Den vreede, die uw

van

,

fmart bevryden kan.

afgeleefden man,
ydlen hoogmoed, dien ge in't ftryden hebt, verzaaken.
Leert

Uw

ziel

kieft den vreede

van

my,

A1 wil de Keizer zich vermaaken

In

uwe

wonden:

ja

Stelt hier

o

gruvvel! in

uw

uw

zelven niet

dood,

voor

bloot.

voril! die fchept zyn welbehaagen
In't weerloos Iyden en verdraagen i
eert hy u daar na met Salems vreedekus,

Gehoorzaamt grooter

Zo

Hem

Terwyl uw vorft Honorius
rekenfchap van't bloed, onnut geftort zal
Die om de heid'nen naar te llreeven,

Dat geenen

Chriden

En dus de

geeven,

dit vechtperk houdt in ftand,
deugd verbant.
voegt,

LXIX.

E.-E R S T E

CHRISTENE'N,
L XIX.

Het Chriftendom, wel eer de
Om

heete martelvuuren

Jefus wil getrooft, vind nu,

helaas! meer fmaak

fchrik'lyk ^ampgevegt, dat bloedige vermaak.
Verfoeilyke oogehluftk dus floopt men Sions muuren,
In't

Gegrondvefl in't fiment van traanen, bloed en fweet.
Telemachus, uw zorg wofd hier vergeefs befteed.
S

TAFEREELEN

DER

Zeventig/le cTafereeL

KOa dan Honorius, de Keizer, binnennietRomen
toomen,
Het wild

Ten

en

wuft gemeen

hy *t kampgevecht in't fchouwperk lyf om lyf
Gedoogde, en zag? o fnood bedryf!
Schiep hy, die Chriflen was, vermaak, dat eed'le zielen
Onnodig door het flagzwaerd vielen?
waar

Gewis, dan

was

de kerk niet uit haar

flaaverny,

Noch

Dan

hy van't heidens leven vry;
flelde hy de deur voor alle gruuwlen open,
Die in de Chriflen tempels flopen.

Thelemachus, die oude
Is daar de

en vroome

Chriflen

man,

bloedgetuige van,
Die zonder dat hy zag naar't Keizerlyk vermogen,
Vol moed het vechtperk ingetogen,
De Kampioenen fcheidde, en als een Chriflen fprak;
't Geen 't volk in gramfchap zo ontflak,
Dat hy, die't harte van de flryders had geleenigd,
Ter dood toe wierd gefleenigd.
Dit toeval heeft het hart des Keizer zo geraakt,
Dat zulk gevecht zinds is geflaakt.
Ach! wierd dit Schouwfpel van de vorflen overvvogen,
Wat bloed geflort in de oorelogen,
Uit glorie of belang, waare in Euroop gefpaard!
De wet der deugd verwon dan't zwaerd.

EERSTE

CHRISTENEN.
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De Chrilten lamraeren verand'ren hier in leeuwen:
Telemachus word om zyn goede raad vermoord,

Gefteenigt in het perk,
Dus tracht

men

o gruwel nooit gehoort!
't heidendom door wreedheid te overfchreeuwen.

Dit is, 6 Conitantyn! de vrucht van uw beleid.
De vryheid word misbruikt, daar't vroom gemoed om
S i

fchreit.
Een-

E L E N

T A F E R E

D E R-

Eenenz^eventigjie Tafereel.
JL/UUJL

ivuiyuiy «JT ixg^iiuaai.

Die onder't

Biftchoplyk gewaad

eenvoudigheid zoekt aan te vallen,.

De

En

broeijt door goddelooze lift,

twift,.

Helaas! den kerkelyken
"

'
■

Zie hoe deez' fnoode
'k Meen Damazus

Om op

^

kloofterlingen *
en

Urftcyn,

den Biftchopsftoel te dringen

Een oorzaak

En in de kerk

van

een

het moorden zyn,

bloedbad maaken;

Qpdat zy tot hun oogwit raaken.

durft roemen
Mammons kind'ren zyt.

Beeft, fnooden! die op deugd

Terwyl
Men

gy

moet u

huurelingen

noemen;

malkaar beftrydt.
Gy jaagt de wolven door de kudclen,
En doet door moord den tempel fchudden.
Wyl

ge om genot,

EERSTE

CHRISTEN EN.
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twift- en bloed-vlag uit;
Daar Damafus: Dit zyn nu BifTchop'lyke zeden.
De tempel vloeit van bloed. o Dierb're kerk! o Bruiii
Van Chriftus! eerfl wierd gy van Heidenen vertreeden,
Nu van uw eigen volk. Als't geeftelyk beleid
Het recht verjaagt, is 9t uit met vrede en heiligheid.
Hier fteekt Urficinus de

5

y

T<wee°eti~

>'

If

(III

'

tafereelen

der

Twee'enZjCventigfle
Oe

T T

Symmachus

Kunt gy

wat gaat u aan

!

op's BilTchops ftoel niet raaken,

Of moetge een helfchen
oproer maaken ?

Zyn dus de Apoft'len
En zag men hen door

Elkaar

om

En gy

hooger

jll |

Daar ieder
Als

rang

bedryen ?

Chriftenherder

voor uw

voor een trots

Zult gy

kuiperyen,

hoogmoedige Laurens,

Kunt gy een

;

voorgegaan ?

haat

weezen,

moet

vreezen,

bloeddorftig menfch?

de lamm'ren Godts

regeeren,

Bebloede wolf in fchaape kleeren ?
Leer Chriften door deez'

nederlaag,

Van deez' berokkend binnen
Romen,
De fnoode
kuipery betoomen,

En vvaak
De kerk

| I

,

;

van

op

dat het Godt behaag'

tweedracht

te

beveiligen,

Een helfchen bloeddorft der

fchynheiligen.

t

LXXII.
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Symmachus, en gy Laurentius! wat hoon
Doet gy uw Heiland aan door dit
Is't zwaard een herderltaf om't onmenfch'lyk woeden f
volk door tucht te
hoeden ?
Geen Keizers hebben dus
getwilt om hunne kroon,
Dan gy om't
BilTchops-ampt. Helaas! 't is omgekomen
Zo God geen' arm verwekt om u
eens in te toomen.
o

'Drieen-

TAFEREELEN

DER

Drie'enZjeventigfle Tafereel.

CYrillns,
die hoogmoedi
g en vermetelzetel,
,
BiiTchop
in d'Alexandrynfchen
Als

Theofilus zyn voorzaat volgde op 't fpoor,
En 't rechte pad der Chriltenen verloor,

op't fnoodit bezondigd aan de Jooden,
hen verwped in hunne kerk te dooden.

Had zich
Door

Oreftes, die in's Keizers naam't beflier
Dier landltreek had, beflraft dat monllerdier:

ernliigheid bekoopen.
De Monniken vergaderen met hoopen,
Die hem geftaag befchimpen waar hy gaat,
Ja een van hen quetil als een onverlaat
Hem met een lleen: doch word daar op gevangen

Maar moet te dnur die

geftraft: wyl't keizerlyk belangen
Niet toeliet dat genaamde geefllykheid
De halsilraf van gequetite Majefteit
Ontgaan zoude, en de vprften ringelooren.;
Cyrillus laat nochtans zyn banvloek hooren,
En noemt met een fchynheilig kerkgebaar,

En fel

Den onverlaat
Ach! in wat

een

Chriften Martelaar.

poel wordt land en kerk bedolven.,

Wanneer't gezag

vervalt

aan

tempelwolven!

EERSTE
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Cyrillus durft hier door zyn

monniken, o fmaad!

Landvoogd trots befchimpen, kwetfen,
Hoe is die misdaad in een' BifTchop te verfchoonen,
Die door fchynheiligheid en een gefronft gelaat

Des Keizers

Het volk misleid, om met zyn

hoonen.

Overheid te twiften!

Maar welk een eeuw was vry van

die vermomde
T

liften?
Vier-

TAFEREELEN

DER

VierenZjeventigfte Tafereel.
'Ie fchrikt niet

Met recht

Cyrillus raazerny ?
genaamd een wreede kerkharpyi
voor

Zyn aanhang rukt vol woede
Een vrouw, die zich

van

den wagen

godtvruchtig heeft gedraagen:

Hypatia, vernuftig

en

Die al het land

haare

geleerd,
wysheid eert.
Men ileept haar in een kerk, daar
zy moet ftervera^
Naa dat men't
lyf had opgehaald met fcherven,
En kapt haar voorts van lidt tot lidt,
(o fchand!)
Door kloolter beuls, en
werpt haar in den brand.
om

Zegt, moordenaars

van

zulk

een

dierbaar leven,

Wat quaad had zy naar uw verfland bedreven?
Niet anders, dan dat haaren wyzen raad
Oreftes's lands beftierder quam te baat,
Die al't bedrog uws

Biflchops klaar ontdekte,

Een

BifTchop die de kerk ten fchande flrekte 5
En fchoon het waar' dat
hy beledigd wierd^

't Is

lydzaamheid die eenen Chriften £iert:
Hier toont gy u veel llimmer dan barbaaren,
Die zouden nog een ted're vrouwe
fpaaren:
Maar gy,

die't al uit tieerszucht durft beftaan,
Randt., als't gefpuis des afgronds, alles aan.

lxxiVo

EERSTE
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Hier word

Hypatia, die fpiegel van de deugd'rwysheid, dus tirannig tegen reeden
Haar wagen uitgerukt, en in de Kerk vertreeden,
Terwyl Cyrillus in die gruwel zich verheugt.
Ziet uit uw' grafzerk op, 6 eerite Chriilenvaders!
Die baak

Uw

van

Amptgenooten zyn nu moorders en
T

x

verraaders*

TAFEREELEN

DER

Vjfenzieventigjle Tafereel
Yn dit de herders die de
Van Chriftus leiden op
Om naar't beloofde land te

fchaapen
de baaiv

gaan?

Of zyn

Die hier

En in

met

het Bels gemefte paapen ,
fpyze en drank het lichaam overlaaden*

een zee van

?t

weelde

Zyn valfehe herders, zonder zeden,
Wynzwelgers, dronkaards, heet van long>
En

wildbraadflokkers, fyn van tong,

Die zich

met

wol der lamm'ren

Nacht-bankketteerders, 't
Meilvarkens in den

fe recht
i

helfchen welluft baaden,?

en

fchyn
zyn

Epikurus vraaten*
heilige Prelaaten,

ras van

van

zulke flempfinoden,-

Waar in de welluft wordt

Van wien

kleeden,

een

heiden

gevoed,

walgen moet,

In de eerfte Chriftenkerk verboden.

Een herder die getrouw

Godts lamm'ren zal bevvaaken,

Moet weelde, en overdaad

,

en

luft des vleefchs, verzaakem

LXXV.

EERSTE
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By den wyn door overdaad te toeven
lufliger voor't vleefchdan't lyden om Gods wet
6 Biflchop'Iyke rei! wat toont ge al fchoone proeven
Van Godsdienftpligten! ach! is dat u onbefmet,
Naar Petrus trouwen raad , by 't heidendom te draagen?
Hoe zult ge in d'Oordeeldag deez' wellufl u beklaagen!
Zich zelven
Is

T 3

Zss~

T A FEREELEN

DER

Zesen&eventigfte TafereeL

HOe gaat
met de zorg'loos
onnoz'le fchaapen,
dus het herders
llaapen,
Als

Gelyk

de

men

in deez' prent befchouwt?

Hoe kunnen deeze

tempelzwynen
Op hunnen prediklloel verfchynen,

En doen het werk hen aanbetrouwd ?

Hoe zullen deeze

lekkerbekken,

Die door geen trommels
zyn te wekken,
En went'len in den
flym en flyk,
Met vrucht de

maatigheid verheffen.
fcherpite trefFen,
Opdat de deugd uit 't hart niet wyk' ?

En de overdaad op 't

Hoe zullen zy de dronkaarts
gispen,
Als ze op den floel half flaapend
rispen,
En't aanzicht glimt en

gloeijt

van

*t Gepreek van zulke Belsprelaaten.
Zal die hen kent

En't

zeer

deugdryk hart

vvyn?

weinig baaten,
tot aanfloot zyn.

Hoe veel verfchillen de

Afgezanten
Predikquanten!
Zy fpraaken met cen hemelkracht,
Zy waaren nuchteren en wakker,
Beploegden ftaag des Heeren akker,
En loofden hem
by dag en nacht.

Des

hemels,

van

deez'

EERSTE

CHRIS TENEM.
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Was

Heliogabaal uw tydgenoot geweeii,
Hy had de braffery van u wel kunnen leeren,
En hoe men kan den dag in eenen nacht verkeeren,
o Priefters! vreefl
gy niet voor Hem daar 't al voor vreeft?
En kunt ge zorgeloos noch in uw zonden ilaapen ?
Als dus de Herder dwaalt waar blyven dan de fchaapen ?

£es-

[ i

TAFEREELEN

DER

ZevenenZjCventigfte
"1^\E Keizer Karel, fan dien naam
vierde, riep
Waar onder

geeftelyke

zyn' raaden t'zaam,

waaren,

Hy ziet by hen een' Domheer ftaan,
Wiens

pracht hem fcheen aan 'tharttegaan,

Dien hy zyn

hoed neemt van de haaren:

Dat wild

fieraad vol lind en goud,
Zet hy op't hoofd, en zegt: befchouwt
Wie ik nu fchyn Soldaat of Domheer!

•

Dees

fchimp raakt deezen niet alleen :

Maar alle die de

deugd vertreen,

En aanftoot geeven

door hunn' omkeer.

Maar kon Dooiluchte vorft deez' daad9

Gebeurd in
De

uwen

vollen Raad,

pracht der geeft'lyk beletten ?

Geenzins: de

Zo zy

hoogmoed wordt te flerk

kan (luipen in de kerk;

Wee! die zich daar durft tegen zettem

LXXVII.

EERSTE
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Het
Der

was

de wellufl niet alleen, maar ook de

Geeft'lykheid die elk

pracht

ouds al dak in de oogen;
Ja hunne hovaardv was reeds zo verr' gebragt,
Dat zelf een Keizer die niet langer kon gedoogen:
Hy fchempt op's Domheers praal en koftelyken hoed.
Wie kende toen een zacht en nederig gemoed?
van

V

Acht-

TAFEREELEN

DER

AchtenZjeventigfte Tafereel.
| \E Keizer houdt den rykenhoed,
treedc

d'Aartsbiffchop in 'tgemoed;,

Hoor, zegt hy, wat wy u bevelen
Uit kracht

van onze

Majefteit;

Hervorm terflond de
Die zich

met

zulk een'

geeftlykheid
pracht durft ftreelen.

Schaf dit misbruik der kled'ren af,

Of anders zal ik, hen ten flraf,

Hunn' proven

Opdat

in myn fchatkift trekken;

Maar op een

Ten

o

nut

eenen

fchimp!

Niet veel;

De

wys

befteed,

ryk verftrekken.

o nutte

Chriften Keizer

Hoe fmaakte gy

Door

beter

der kerk en't

Schoone

Die

ydel kleed:

zy voor geen

lad!

pad,

deez' klooflerlingen?

wyl

zy

uit hovaerdy,

kerkelyke heerfchappy,

Ryksmonarchen willen dwingen.

LXXVIIL
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JCeyZtr

l)e prac/rt

xynsr

Door flappe tucht, helaas! leert elk zyn pligt vergeeten:
Dan groeit de trotsheid met haar yd'le glori aan,
En drukt de waarheid door een' ingebeelden waan.
Dit legt de Keizer hier d'Aardsbiftchop op 't geweeten:
Maar ach! wat baat het, nu die zelf zyn' pligt verzaakt.
De kudde dwaalt als haar de herder niet bewaakt.

V

2.

Ke-

TAFEREELEN

DER

Negenen^eventigjle TafereeL
"O

Ampzalig is hct land

in de geeftlykheid,
door het zwaerd der waereldfche overheden,

"®-^Geholpen

De onnozelheid uit

waar

nyd den nek zoekt in te treeden,

Omdat zy haar niet in haar' fnoode

Hoe vuil bezwalkt
Die de

ooren

leent

Waardoor zy voet
Te

dwingen

naa

een

aan

Vorft zyn roem en

haar

krygt

gruuwlen vleijt.

om

Majeftelt

fchynheilige gebeden,

voril Jezus dierb're leden

haar wil, door ilaal

en

onbefcheid.

De

Bifichop Dioskoor, ompngeld van foldaaten,
Dwong zyne breeders, die meer deugds dan hy bezaten,
Te Hemmen in een zaak die flreed met hun gemoed.
Ach!

Euroop bevryd van zulke tempelheeren
waanen door
dragonders te bekeeren,

v/aare

Die ieder

Hoe wierd de

waare

kerk, verquikt in tegenfpoed!

L X XIX.

EERSTE
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Men

zwyg* van wellufl 3 pragt en dert'le hovaardy:
De gruw'len hangen vail als fchakels aan een keten:
Men voegt 'er hier geweld en wreede zieldwang by,
Dioskorus fchynt als

een' Hopman opgezeten;

Hy hitfl gewapenden op zyne broedVen aan.
een Biflchop van Gods kerk dien weg in flaan ?

Hoe kan

V

it

%

lach*

TAFEREELEN

DER

Tachtigfle Tafereel.
'TPEmpelwolf, verwaande Dioskoor,
Hoe dwaalt gy van het Chriitelyke fpoor?
Durft gy den naam des Hemelvorlls belyden,
En ketters met uw valfchen mond
beftryden,
Terwyl gy zelf een fnoode booswicht zyt,
En met uw macht voor't ryk des afgronds flrydt
Durft gy zo fnood uw medebroeders boeijen,
Ja in hunn' ramp en tegenfpoeden groeijen;
Om dat gy zyt gefterkt met aardfche macht,
o

Terwyl

zy van de
Omdat hunn' item in

boozen zyn veracht,
kerkvergaderingen
Naar uwen wil noch voorfchrift is te dwingen?
Maar fchoon gy fteunt op't zwaerd der overheid
Beef voor de kracht der Hemelmajefteit!
Godts Engel zal u klinken in den keten,
En blixemen

eeuwig in't geweeten,
Met hen, dien gy misleid hebt door uw
tong,
Toen gy u in hunn' raadsbefluiten
drong.
Dan zullen zy, die gy zo fnood dorll
vangen,
voor

Den Hemelvorft

Genaaken,

met

voor

heilige

gezangen

den diamanten

troon,

En pronken met een fterrelichte kroon,

Schynheiligheid geniet' vry't
De

oprechtheid wint

een

der aarde;
fchat van grooter waarde.
vet

EERSTE

CHRISTENENi
LXX X.

*t

Stantvaftig Priefterdom bewaart cen vroom gemoed;
at Wil liever itreng geboeit in eenen kerker lyden,
Dan ondertekenen dat met Gods wet zou ftryden.
Helaas Dioskorus, hoe zyt ge zo verwoed ?
Gy hebt den boom geplant, die door zyn wrange vruchten,
Van Jiaat en bygeloof veel zielen noch doet zuchten.
Een

TAFEREELEN

DER

Eenentachtigfle Eafcreel.

DE Chriften die zyn Heiland
eert,
naaftenvreefl;
hoog en
waardeert,

De dierb're ziel zyns
En fmeekt en zucht tot Godt

Betoont hem liefde, en

zyn' bekeering,
lokt hem door zyn' leering
om

Van't aardfch; en fchoon hy dvvaalt
Of eene zaak juiit niet als hy bevat;

van't rechte padt,

Nochtans zal

hy hem tot de deugd vermaanen,
weg naar't Hemels Sion baanen.
Maar een die door venvaandheid is verblind,
Veroordeelt hem dien hy in dwaaling vindt.
o Dwaaze! zeg wat durft gy u vermeeten?

En

eenen

Godt is alleen

een

rechter die 't gevveeten

Doorgronden kan, wiens oordeel nimmer faalt:
Dies als gy ziet dat uwe broeder dvvaalt,
En hy naar geen vermaaningen wil hooren,
Bidt Godt dat hy hier door niet gaa verlooren.
Vermyd hem: maar veroordeel hem nog niet.
Joannes die men fnellyk vluchten ziet,
Wyl hy in 't badt Cerinthus heeft vernomen,
Wil in gefprek niet met dien dwaalgeeft koomen;
Waarom ? die van zyn quaad is overtuigt,
Moetwillens dvvaalt, en 't harde hart niet buigt,
Blyft (om de kerk voor tweedracht te beveiligen)
Niet onder de gemeente van Gods heiligen.
L X X X I.
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Joannes had de gaav' van geellen te onderfcheiden?
Hy kon Cerinthus hert en gruw'lyk raadsbefluit,

Chriftenkerk tot zonde te verleiden;
fchuwt hy hem, en vlugt de Etezer badiloof

Om de eerfte
Dies

onweetenden die in veel zaaken doolen,
is geen oordeel maar omzichtigheid bevoolen.

Maar
Ons

uit:

ons

X

Tweeen19
w

k

TAFEREELEN

DER

Twee'entachtigfte Tafereel.
OChrikk'lyke euveldaad der fnoode geelllykheid,
Die ieder moet verfoeijen!
Daar al wie deugd beminc te recht om zucht en fchreijt,
En traan op traan laat vloeijen!
Men ziet een ted're maagd, van onbefproken' deugd,
o

^

y

In 't

vuur

de Godtheid looven;

Haar dankbaarheid gepaard met

Vliegt

met

de vlarrt

innerlyke vreugd,

naar

Al fteekt de Beul den brand in't

boven.

opgeftapeld

rys,

Al

fchimpen booze fielen,
Zy voelt reets in haar hart de vreugd van't Paradys,
't Genot der reine zielen.

De booswicht, die haar tot onkuisheid had verzocht,
Die wolf in lamm're kleeren,

Vond haar te vail

aan

Godt en't rein geloof verknocht,

En kon haar niet onteeren.

Zyn dreigementen

zyn te zwak

; want

haar gemoed

Ontziet geen

De

martelingen.
onkuisheid in het hart der geeftlykheid gevoed
Kan

haar hart niet

dringen.
Zy houdt haar lichaam kuis, en de onbefmette maagd
Zal rein voor Godt
verfchynen,
(Gelyk een zuivre Bruid wiens deugd hem heeft behaagd)
By duizend Cherubynen.
hi
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Deez' onbcfprooken

maagd word als een ketterin
Verbrand, om dat ze door godvruchtigheid en reden
Een' Leeraar afried van oneerelyke min,
Waar door ze wierd van hem op't hevigfte beftreeden.
Waar bleef de kuisheid ooit voor hinderlaagen vry?
Zo ooit, hier krygt de deugd den naam van kettery.
X

x

Z)rieen-

T A

FEREELEN

DER

Drieentachtigjle Tafereel.
bygeloof den menfche heert verblind
Veroordeelt hy't geen flryd met zyn gevoelenv
't Schynt alles quaad daar anderen op doelen,
Hy liefkooft dien, die zyne dvvaaling mint;
Ja de eene darft den anderen verdoemen.
Ls't

Men leeft geen

of verftand.
van jongs is ingeplant,

raad met godtsvrucht

Men

dryft het geen
durft, die zulks niet toedemt, ketter noemen.

En

Wat is hieral

vervolging uit ontftaan,

Chriftenryk als opgepropt met fabels,
Die Romen wil met (Iroppen, vuur, en fabels^,

En

By ieder doen voor
Dat is

van

ouds

aan

Euangelie gaan.

Licius gebleken,

fpeelbal tradt ;
hy dien ontreinigd had 3

Die onverhoeds op eenen
Fluks dacht

men

En ieder hielt dit

dat

voor een

fchrikk'lyk teken.

Hy wordt hier van de kind'ren om verfmaad,
Verkettert, en van flraat tot flraat gedreven.
Der oud'ren

waan

Die waarheid

kan't kind

deugd

en

een

indruk geeven

reden wederftaat.

L XX XIII

E ERST E

CHRISTENEN.
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Zie in deez' kind'ren hoe de haat tot een

gevoeletf'

jeugd word ingeprent, nu Li^ius een' bal
Heeft onverhoeds geraakt: zy raazen, tieren, woelen,
AIs trof hen '£ grootfle 1'eed en't doodlykfte ongeval.
't Is waar, de kettery is eene bron van plaagen,
Doeh menig leerftuk moet dien naam onfchuldig
De

draagen.

v

9

Vier-

TAFEREELEN

DER

Vierentachtigfle Tafereel.

BEfchouw
dit wonderbaar geval. in de bal
Hier ilookt

men't vuur, waar
Daar Licius heeft
op getreeden,
Moet plechtelyk gezuiverd
zyn ;

Opdat het ketterfche fenyn
dringen zou door iemants ledem

Niet

Verblinde
o

Ezels

en

dwaaze

met een

Priefterfchap,
Munnikskap,

Die u aan fabels kunt
vergaapen,
En duizend logenen verbreid ,
Waar me gy zelf eerft
zyt misleid*
Hoe zeer gelykt gy deeze

knaapen.

Maar .gy

die beter zyt verlicht,
En zulke fabelen verdicht,

Om't bygeloof daardoor te flerken,
Wat haalt g' een oordeel op uw hals,
Wanneer gy't volk misleid zo valfch,
Met uw verdichte wonderwerken!

Gy fchelt, en fchreeuwt van kettery;
Opdat uw kraam verkoopbaar zy,
En werpt d'onnoos'len zand in de oogen:
Maar Godt die

uwe

boosheid ziet

Verblindt gy dus zyn oogen niet;
Beef! beef in't eind

voor

zyn

vermogen!

LXXXIV.

EERSTE

CHRISTENEN.
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Hier moet de bal, 6 vrucht van't blinde
bygeloof!
Door't vuur gezuivert zyn, op dat die
vry van vlekken
Der Arriaanfche leer, een
fpeeltuig kan verftrekken.
Hoe menig hert is voor de waare

Wyl rt

wysheid doof,

grooter achting heeft voor veeF
Die vrucht'loos zyn, dan voor de

fpitsvindigheden,
Chriftelyke zeden!

TAFEREELEN

DER

Vyfentachtigjle TafereeL

GRegorius,
een
Arriaan,
Wordt
oproerig
volk gegrepeniS
van

't

Elk poogt aan hem de hand te flaan,
Qm door het ftof en ilyk te deepen.
Staa llil! ftaa flil! moordaadig rot,
Of wacht

eerlang

uw

ftraf van Godt.

A1 dwaalt die

Biflchop in't verfland,
Gy zyt geen rechters van't geweeten;
Ai wordt zyn kerk van u verbrand ;
A1 wordt zyn kleed van een gereeten,
Dat

helpt hem uit zyn dwaaling niet:
Dies denk op't geen u Godt gebied.
Hoor niet

naar

Leeraars die door haat.

Of zucht tot
U hitzen

hooghcid, aangedreven,
tot dat heiloos quaad,

Chriltenhart moet beeven.
De'mooi dlult maakt den afgrond fterk,
Zachtmoedigheid verheft Godts kerk.

Waarvoor

een

Maar gy door zucht tot
Kunt goed van quaad niet

wraak verblind,
onderfcheidenfi

Gy volgt die huichlaars, dom en blind.,
Die uwen Keizer zelf misleiden.
Daar't Prielterdom den vorll regeert

Wordt hof

en

tempel omgekeerd.
LXXXV.

EERSTE

CHRISTENEN.
LXXXV.

woefte graauw ten roof;
fpreekt geweld, geen redea.
Waarom de kettery niet met Gods woord beitreeden?
Is dit rechtzinnigheid ? leert dit het Kruisgeloof?
o Neen, dat ademt niet dan liefde, fchuw van twiflen.
Wat heiden ergert zich niet aan een' wrev'lig' Chriilen?
Men geeft dees,1 BifTchop aan het
Men tteekt zyn kerk in brand: hier

y

Zes-

TAFEREELEN

DER

Zesentachtigfte Tafereel.
A Ls Athanazius had in*een lied doen zetten,

Het welk
Deez'

daaglyks in de Chriften tempels zong,
woorden, die voor ons wel eer aan V kraishout hong,
men

Wierd dit veroordeeld door de

Fluks

kraaijt

men oproer,

#

geeilelyke wetten.

fleekt verwoede kerktrompetten,

geeffelt zelf den vorft met eene fcherpe tong,
Als of hy in het ryk de kettery ontvong,

En

Het welk

men

poogt met

ban

en

blixem te beletten.

Konftantinopel ziet dit bloedig fchouwfpel aan,
Hoe't volk

En op een

een

monnik 't hoofd verwoed van't lyf
"

durft flaanJ

fpiets ten fpot door alle flraaten draagen.

Elk roept

verbitterd uit (wie fchrikt niet die dit leeil!)

Tleeze is

een

vyand der ^rieeenigheid geweefi,

<6 Kerk twill! fnoo

harpy, wat baart ge al leeds en plaagen!

LXXXVL

EERSTE

CHRISTENEN,
LXXXVL

wel verklaart, kofl deezen Monnik *t lecven.
Konftantinopelen loopt met haar Vorit gevaar
In't hevig oproer, door de geeit'lykheid geiteeven.
Hoe! zyn dit Chriflenen ? (zo fprak ligt een Barbaar
Als hy dit woeden zag) dat kan niet moog'lyk weezen,
Of hunne wet is vals daar zy hunn plicht uit leezen.
Een woord, niet

Y

x

TAFEREELEN

DER

Zevenentachtigjle Tafereei
A

Rnoldus, die der geeftlykheid
Haar

grutiw'len had gefteld voor oogen?

Op hoop of iemant wierd bewogen,
En op het pad der deugd geleid,
Moet in de vlam

onfchuldig lyen,

Als waar' hy vaft aan ketteryen.
De

huichlaary heeft hem beticht*

Als of

En't

hy't Avondmaal des Heeren

doopzel uit de kerk

Maar neen, een

en

van

binnen ,

geloof te winnen.

Hy wierd verlicht
Geloof

r

heerlyk hemels licht

Ontvonkte't zuiver hart
Om zielen door 't

wou weeren

met

ftraal op ftraalr

liefde deed hem

Zyn hart ftond

voor zyn

Met hem hielt

hoopen,
heiland open,

hy het avondmaal.

Toont, Huich laars, vry uw wolvetanden!
\

Lyf kunt

gy:. maar geen

ziel verbranden.

LXXXV1I.
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*/i.rn0-Bi//chap

De

vroome

t<t

^zZr

Arnoldus moet, om

e&n,

■i

kc££&r TAr'£>mj/ <i.

•

<?7

dat hy't kwaad gedrag

Der Herd'ren heeft beftraft, aan eenen brandpaal lyden;
Nu laat m* uit vrees voor fmaad , den toom der kerktucht
Tot menig priefters val, die anders, door't ontzag,

glyden

Voor trouwe Vaders, noch voor gruwelen zou fchroomen:
Doch's Keizers vriendfchap heeft veel her ten ingenoraen*
Y 3
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'Ach*~

TAFEREELEN

D E R

Achtentachtigjle Tafereel.

ARnulfus door
wiens gulden
mond
menig
bekeerd;
Zoo

Die uit het oud

was

en

nieuw verbond

Godts wil elk had

geleerd;
geacht
Gelyk een groot Profeet,
Wordtin't gevangenhuis gebracht,
En overllolpt met leed.
Godts Engel (zegt men) was gedaald
Die zelfs in Rome wierd

Uit's hemels held'ren trans,
Van's Allerhoogllens licht beltraald,
En quam ten troofl des mans,
Die in een'

Woelteny
riep in't gebed;
Opdat de kerk uit heerfchappy
Der huich'laars wierd gered ;
Waarop deeze Engel hem beveelt,
Dat hy in't Vatikaan,
Hem, die zich met de weelde ftreelt,
naare

Tot Godt

Godts woord

zou

doen verltaan,

En

hovaerdy en gierigheid
Kloekmoedig gaan te keer;
Opdat Godts liefde werd' verbreid
Door onvervalfchte leer:

Maar Rome (welk een
Hoe

gruuweliluk!)

Verwurgt den Chriften held.
weinig kent hy zyn geluk
Die \ aardfch voor't hemelfch ftelt!

LXXXVIIL

EERSTE

CHRISTENEN.
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Vergeefs, Arnulfus, hebt

ge u

Door de onbezwalkte

der waarheid is ontvlooden,

in uw' pligt gckweeten;
Hartnekkigheid in't kwaad is voor de reden doof:
Uw Chrift'Iyke yver deed u worgen in de keten.
Ach! was de geefTlykheid, die't blinde bygeloof
Noch vry van

zon

zucht tot haat en't wreede Ketterdooden I

TAFEREELEN

DER

Negenentachtigfle Tafereel.
I

E Herder die getrouw Godts lamm'ren heeft bewaakt®

A

Wordt in het perk verfcheurd van
hongerige dieren;
Zyn ziel die in een vuur van hemelliefde blaakt,
Hoort niet hoe om het

perk de woefte heid'nen tieren.

Laat Antiochie

met

vreugd's

mans

uitvaart vieren,

Terwyl Godts lamm'ren dit aan't teder herte raakt;
Zyn fchriften zullen lang de waare kerk verpieren,
En

hy ontvangt het lot

waar na

hy heeft gehaakt.

De leeuw des

afgronds brulle, en wett' zyn' fcherpe klaauwen?
Hy kan den Chriltenheld verwinnen noch benaauwen;
De leeuw

Dus kan

van

Juda ftelt

voor

hem zich in het perk.

zuiv're ziel in 't

llryden niet bezwyken;
Zo zal Ignatius de Hemelpalmen llryken,
En eeuwig ruften, naa zyn Apoftolifch werk.
een

LXXXIX.

EER8TE

CHRISTEN "EN.
LXXXIX.

Wat itioed wierd ooit zo groot op't
Godvruchte Ignatius, dan de uwe

waereldrond gevonden*
in't beeltenperk ?

Gy lacht, terwyl ge van de leeuwen word verllonden:
Dit fpraakt gy (o wat is Gods liefde en byftand fterk!)
Komt kerf en fny myn hert die V zich durft onderwinden:
Gy zult in ieder Jiuk den naam van J ejus vinden.
Z

Ne-

TAFEREEL EN

D E R

Js!egentig(le TafereeL
le
Den

Polykarpus,

met een

welgerull gemoed,

genade loovenr
De vlam omringt's mans lyf, gelyk een vuurige oven,
Zyn lichaam blinkt als goud, en fchittert in den gloed.
Koning

van

't heelal

Een aangenaame reuk,

Gelyk

een roozegeur

voor zyn

die't hart verquikt en voedt,

in Sarons eed'le hoven,

Verfpreijt zich onder't volk, 't
Bekeerd door dit

Wat geur

kan by de

geen

't hart verheft

naar

boven3<

gezicht, ten fpyt van't hofgebroed'.

geur van

Ontfloken door de kracht der

zulken lykvuur haalen,
Goddelyke ftraalen,

A1 wierd Arabie van't wierookbofch ontbloot ?

De

houtmyt daar gy't lyk

Cezar op verbrandden s
Dat fchatten kofte, is niets by dit, o Dwingelanden!
Hoe heerlyk waar' zyn lot was hy aldus vergood.
van

XC,

EERSTE

CHRIST ENEN.

6 Roomfche Keizer! kan de

glans

uws zetels

haalen

By Polycarpus troon vol heerlykheid! o neen:
Hy praalt in eenen boog vol flikkerende ftraalen
Van eenen gouden vlam, terwyl hy door gebeen
En dankbVen offergalm zyn ziel verheft naar boven.
Zo weet Gods fterke hand den vuurgloed te verdooven.
Z

x

Een*

T A F E R E E L E N

D B R

Eenennegentigjle TafereeU
if^Hrifoftomus wordt

naar

Armenie verdreven,

hy ongeveinsd het woord des Heeren preekt.
Door zuiv're kracht des geefts
verharde harte breekt,
En niet wil vleijen die ten rykstroon is verheven«
Omdat

Geen trotfche Keizerin kan deezen held doen beeven,
Wiens *

gulden-mond het quaad der grooten tegen fpreekt,

Het welk't bedorven hof in raazerny

En zelf de

Maar

geeltlykheid doet dingen

ontfteekt,

naar zyn

leeven.

van's Hemels heil weg trad,
Acht hun vervolging als een koftelyke fchat,
Getroofl in ballingfchap te zwerven hier op aarde.
Hy

hy, die nooit

weet

een voet

dat Chriftus hier

En ziet dat de enge weg
Waarin zyn

Heiland hem

geen

ftrekt

vafte woonplaats had,
naar

de vreedeftad,

ontvangen zal naa waarde.

XCI.
*

Chiiioflomas, is gezegt guldemond.'

E BR ST E

CHRISTENED
XCl

-

ByfanflTens Guldetnond, moet gy als

balling zwerven3-

Gelyk uw naamgenoot de lieflte Kruisgezant,
Schep moed , gy-zulrde hulp uw's' Scheppers nimmer dervens
Zo ftreeft men door her kriais naar't eeuwig Yaderland.
Laat dan uw Godsvrucht in deez' woeffeny nooit zwichten,
jdaar gy geen Pathmos vind vol hemelfche gezichten.
Zr

3

Twee'en-

TAF EREELEN

DEE

Twee'ennegentigfie Tafereel*

HIerBegraaven
wordt Chrifoftomus
gebeente
de
van

In

goe gemeentes

Konftantyns vermaarde Stadt,

Die hem als

Voor

balling in ellenden
dertig Jaaren zag verzenden,

En acht dit rif

De dood,
Om

voor

een

den

nu voor een

doorgang
troon van

voor

Godt

fchat.

de

vroomen

koomenj
Gereinigd van het aardfche draf;
De dood, een fchrik voor alle boozen
te

Die's Hemels gunlt verwaareloozen,

Maaijt

met zyn

zeifen alles af.

De dood ziet booswicht aan noch
heilig,s
Niets is 'er voor zyn pylen veilig,
Elk zie dat hy niet werd' verraft.

Gelukldg zyn' de menfchen
Die hem

Gelyk

te achten

vrymoedig darven wachten,
welgekomen gaft.

een

Men denke dat wy daaglyks flerven,
2o lang wy't waare leven derven;

Dewyl dit leeven als een droom
Zal in een oogenblik, verdwynen,
En elk voor't oordeel Godts
verfchynen,
Het zy met
blydfchap3 fchrik, of lchroom.

EERSTE

CHRISTENEN,
XCII.

Konftantinopelen verdreef u in uw leeven,
Chryfoilomus; maar nu, nu opent zy haar' fchootv
Om't

dertigjaarige gebeente eens rail te geeven,
Die zy u heeft benyd : Haar bait llierf met uw' dood.
Maar deeze hertstocht wierd allengs zo fterk van krachten
Dat zy

de

vroomen na

hun flerflot dorlt verachten.*
E
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