Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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G5ronbtlijtkt tnbt btſthtye
belijckc2ïntlboontje/op brie 1Bapiſten &#2aetij
ºliebehengaennen ºphereformeerden gheſonben/bie

onla
# het boothbupbtſche in het fºeber
buptſtije3ijn obergijeſet, boo? ben ſifjijm bettiert/
enbe iniguck uptgijegheben/
Door

Heer Frederick Reynaerts van Cranenburch.
t

€5beſtelt322ebitanten
boo: H.Vietnen
van ben2tlbergheringſten
ber 45ijereformeerbeiterche,

-

Apoc. 18,4.

/

«Embe ickbootbe een amber ſtemme upt ben bemelſeggijen:
45aet upt man ſjaer mijnboſch/ op batghp harerſonben niet beela
achtttig en 3ijt op bat gijp niet van bate vlaggen en untfangt,

-

•

Enchvvsen,
25p 3acob Lenaertſ5913cmn! 25occkbercooper op benieutme
GHEERvCT Tot

-

-

#Straet/int bergulben 5tij?ijfboeth. 21uto, 1 6 14.

A
-- --

Inhoudt der Liedekens.
ſ3, betulaer is dat de ſtoomſche 32aughan boe) # ſ'
begu ooit afgheballen ig/enbebat felbegeheel beta | #

# benieuwe #jebitanten bat |! ## | 3ae.
spet papt, | hebyterijlücht ſimpel boltk int hooft hangijen?
# # # ##

#ie nieuine jegebitanten ootſt met retijt ##Sº 4Y *

88,

##n, ootſt
attali,pennant
ai, ai,
E# «Eilange* | #
boog het nieuwe
AE2

ſium ſalich ghemogbenig?

#

23at.

t op wel het lage als onverslebertlaatmot! J # ü
2. arbeſ 2.3.4. Pat unfemant en bedrieghe in gºtenbººt manfete :bbant

# en komt niet] ten 5pbat eerſt ben afnal tone/enbeide menſtſje ber ſombe
namelijthjbefoneber nerberfeniſſe gheopenbaert hºogte, ſpen ſeinen ſet

tentie en beherbeſſenbebonen almat ghenaemt nogtºon of dºjobgbfenſt: ſo
#bp # ## #obmareſit inben GTempel & obs/bemſtluen uptghebente
oog ſpoD.
maatrij.
15.9. ſpaer te bergbeefgeerenſ, inp/leerenbººt leeringhen/
gheboben bermenſchen. nerf.6. eube gijp hebt bobgghebobt te niet gijta
maecht/ om u me inſettingſje.

eep

#ohan. ,,A. &#pieten,nt mijn onſenten/ſo gbp boet matich ugbea
bit:#
7,3
moſººm,upt
dijtlooftſabelijth
be ºtſjiſt
ſplettjit
Aſt:
#iepennen
matergſullen
ſijnen bupth bluepen
ºnbe
3.36. Die in ben
Zºoneghelooft bie heeft het eeuwigheleben ºnbe unie ben £one ongfjeſj00ke

ſaentj/pte en ſailjetlenen niet ſtemt maar bentonin G5obg/ett,

Totten Chriſtelijcken Leſer.
ST

#ºſ2ESE drie Vraghen zijn over vijf ſaren in Duytſlant van
#den Papiſten uytghegeven metten Tijtel van Predicanten

S#

##

Latijn (miſſchien, om dat, ghelijck ocharm! der Gerefor

%#meerden Predicanten geen Latijn connen verſtaen en uyt
#%#
SRSleggé: ſyeven ſo weynich deſe drie # ſouden connen
# wederlegghen.) ende ſelfs op de Franckfoortſche

verdouwen

Miſſe als een weerdich juweel ende cieraet der ſelver voortgedaen. Der
Hoochduytſcher Ghereformeerde Predicanten hebben dit Latijn ſoo
duytſelijck ende duydelijck op de Miſſe uytgheleyt, weergheleyt, ende
ſijne Meeſters wedergheſonden, dat het ſelve(ofte aldaer niet meer gel
dende, ofte den ſchamelen Nederlantſchen Papiſten daer door te ver
rijcken,te vercieren, ende
d'ongheleerde Predicanten al hier te
wapenen, ja haer te beſpringhen, ende (wat raet!) ſchaemroot te ma
ken, ofte den Landtloopenden Almanach-vercoopers noodich, om te
beter d'een frayheyt metten andre te vercoopen, daer toe de forme des
papiers ſeer bequaem is, om mette andere nieuwe Liedekens oocdoor
deſe Geſanten uytgetrompet te worden: ofte om yets anders, wie weet

#

waer toe?) nederwaerts is gheſonden gheworden. Hier zijnde, ende
omtrent den Boſch ende elders wat hergroent zijnde, is van den HEER
FREDERICK REYNAERTs van CRANENBv RCH door overſettinghe ende
rijm treffelijck verciert, ende met dubbelde Approbatie der Room

ſcher Kercke als ſeer weerdich gheleſen ende gheſonghen te worden,
becrachticht, door den druckuytghegheven. Isſeer

#

3CIl Cen

der Lidtmaten van de vergaderinghe, daer my God over gheſtelt
heeft, toegheſonden, ende meteenen Briefſeer aengepre
ſen ende aengheraden. Door wiens verſoeck ick be
weecht ben,tot verdedinge der waerheyt, t'ſelve

(God gheve tot profijt) te beantwoorden.
ANNo L 61 3.December,

* ij

ºplie

Haeth-#Liebe 4Dp b eerſte diaght

#Drie

#, kengban ſommigfje Cathos (naet be aenubijſingſje op
ben tant ghebaenſ)3ck
2intuuoogbe :3a.

flut lithea 19erſonen bithuilgb uptgege

#
1/'

alle gereformeerbe o
ben aan
«Talbiniſche 33gebicanten,

een

Het eerſte Vraech-Liedt.

Op de wijſe : Onſe Vader in
Hemelrijck,

#oftwaetigbathelioomſche

# 13aug euan €5obeg boont dafge B# met ongbyp/43apen al
# ballen ig,enbebat felbegeljeele ucra JDat t'iPauſbö geë groot afbmla a 2. Ebaſſ,
ºra- blipſtert f heeft? gijelijth be nieutme 13an fij?tſt. Hierri en 5pbelg unoopt: #

-

# 1e ebitanten bat debiterblijt t'ſim 19:artijtglip: manneer, hoelaen mat ##

#s.

pel boltſt int ſjooft hangijen.

't

#g beleid afbal eerſt geſchiet

(oogt 2 artieſt

Op de Wijſe: Onſe vader in

JBie beel b boo, ong/nit peber ſter? | 23:45 &

Hemelrijck-,

ſl3anneer een nienſch latij in ben put/ #to, zo.

OS,

gene

mpaert niet onbillithiiagbesut/

#".
-

«En in betb2intheng/bootg gljebaer/ 29.ko.
G## 19/ebitanten roept nu alſ
JPiet faeg/ſp?at: t3p mè ſegt mn claer ##
#" "Het teaufoom tg een groot afnal/ ſafe, hoe mautteer/ſulthgig gefeljitt/#" **
# 12an ſtijgiſtug Htert en fijne moogtt
2tſ fietmè t"ftijdon / h gelobeg niet ?. ?teoc. 13 *
# #th nraeth poeſ meanneer /aen mat
bet43auſbom lept fn ſtilthen put/ # 17.*
beſe
eiſt

-

t

# #g beſen afbal eerſt geſtbien/ (oogt 1oant lepen gantſchſtbier afgeſchut. #"
"ſBie heeft boog u hem meer gijeſten?

ofBI)p ſegt: @Ien 3p mètoon'/ buäneer/ #echtgea

d 32e G5brrefoumeerbe
ſelbegbenomen mo?ben.
'n bet geſcüneben uuoogt (3obg berbatet in Sein 25ps
e HBoat berſtaen booggaeng / ente bat niet be lºg,

boe/maer/het ig gheballen neer:

HIrein baerſºlten/maetten aemſien bet ſieete ban

25etacmt fultr boel een mêſtſ) perſoö? Heeraerg

ſbomginſettingen etc. met merkcommon sen/ben

be beginſelen baer ban geſien/ alg baat 3ijn geujeeſt bie be

## .

#cht niet geloofſaffietirentſ hoon., #"
i

ſp boo2geſtelſet ts. ft'43gebicante-flatijn ſpeect bualntaen eube krtierpen hebben beleeft en ueberlecht/
betbalickinghe: maer hup ſeggbeu/ban een tijt lang het 5p in be poſterſche het ſn in he dàrſterftbe Hºteri ken/
baet bieſelue allenniſkens inſlopen/ en betutten grootè bal . '
tkit' ofte ghebgurcht te bebben,"
be bane berepbë. Jae (Vioornſche 23tſſchoppen, gelijck ber : .

-

lahen/aiſo en zijn ſp noch het getrouwer heeraten meeberlegginghen niet bang en reſt, 25inekt onberaubere in
ino 1. Anaſtaſio 2. &c. infujave litetterpeil beruallen. Ben baſinieer makuitbe / te beogt ghefet ban Greg. Mag.
3 &c- enbegbeſchiet 5ijnbe ig gbeſten beciaecht ente beſtreben ban tijt tot tht tot onſe baghen: luaer ban be itas,
ſtellen ſoube ſchier een 23oech behoebert. âBe Ljtſtop en eiſ mºattelaerg 25oet hen bet tellen haerleben en ſterbert,
finen ſchoon begiunenbeuan het feg boubertſtejaer (in het uieicke bë uaiber ſtoorniſcher liter keuart berenbott,

bet leere gſb?iſti eenenfeer grooten toeval heeft brgoſt te crijgen)beurzee balt boubert tot bombertjaer fueel oft,

3

# # ogt Concilienſtci) tegen beg 33.nte ofte 13auſtomg / Ban beſe ban gbeelie Dualingbe geſtelt te bebz 2 reimpel: ,

-

B

-

-

6oo. &c. Beda,bgo: bele treffclfícke uptlegginghett ber H. 35thgift. .
7oo. &c. Contriltun onberiſtenſer Tonſtantino be 5. te Tonſtantinopolen tegbelt be be;ſbelt bèt bepligben/
aenroepinghe ſlºtatie en bet'berbott begijgitlijcke & c.

-

! f!

-

I 8oo &c. Tomiiiiiim onter Tarolus be broate/tegen b'eere &c.ber beelben/&c. gbebouben te ſfranckfoºt. .
- Bertramuºteghen de gratiſubſtantiatie.
act
'ete-2 9oo. &c, Huldricus 23iſſchou tº?ſuſbiitru tegen 1'urtbobt bee Ljouuuclgcks ber 43beeſtelijcäen. .

lll
G

-

/
|t/

5

&c. Berengarius teghen be &Itail ſubſtantiatir.

1ooc.
&c
| IIoo.

Bernardus tegen be Canon ſche 13aufen en betratuitten. .
waldo tegben te gheheele 3Paufeouig bulalungarn tº hier.
12oo &c Laurentius Borro, tot 13armg/tegë beg 18arifoont8 bppocriſie t teg?g bebibbëne ſholtickt/&c.
Isoo. &c Petrus Caſſiodorus tegen bc 12 auſcii v8cc Wiclef teg en t'ghet eele 39aufoonie ſiegtinent.
Uiºoº &egoannes gue en de literonpinus baut 3?!aga , , 15co &c-luther.&c
-

L - -

##
!!

ſ
| R

- - - - - - -"

n top bierghtlijche bombert voortbacluen ſoo worden bocht er als litettere oerworpen baeton batſe hetualſche
om hebben geſocht een pegellit na het licht beruſaerhept eſintnutoebittºrpt biebp ſlabbe te verbetert en na 3obs
te refonieten. #jetig bail iutaer een uptulucht. «3obs woogt dat geſci)genen 18/18 betleherſlebewijs# #
p tellen

ei

opt 1. Papiſten Vraech-liedt:
2. 03ptellen ban 5,19eterg matht.

ºpte: Itueehonbett berbith 19auſen acht/

. Antwoort des Gereforma.

-

ſioent finetijtg gebaent fbaer bpſſtl) flpbi.
bgaetijt

- 1

#nfe:n
###
men mae 2ºl om t'gijeloof ben boot gijeleen

?Algoſbob g/ na bat het hem behaetht/ gºea 11

maltamivº ſaoemt ong upt beſen 19auſen tal

3fth ſtelt/en boben fijn gijebobt.

**be.

Dé Naem bä (5ob te 3ijn ijp ſchijnt

# een eerſteninſulthenafval,
ſeert boog bet Catbotjck gbeloof.

spug tegen Chriſtum/bouenoot
QIe met te haten/ſchijn berbumpnt
2ülg ijp laet toe bat hem bten naem

-

Antwoort op deſe Aenwijſing.
a 3'n b'eerſte 6oo. 3aren tot 45regoliug ben eerſten bart
bien nanne (nl iuelckerg tnt buel 6o. 25iſſchoppen te ſtem?
gbeleeft habben) en ig niet eruen 33aug gelueeſt/ gelijckſe

hebenſbäeche 3ijn/ſich bet Ljooft bet lºketthcn/ en de allet
231ſſchoppen moenientic.
bijeer freberick brrgiſt ſich hier op bent cant het ſegge
ban den Watchter/ntaer niet bet maerſegghen ban be ſtercs
kelijcke ſjtſto2pen bolgbeube/betuelcke getupghen bat ons

h Dift

ilbert toegüeſchgeben h onbequaein, E,

3afelfgbaer man geroemet heeft i/

Satis.

een boogb boothſt-leitſterſitbupt #
gheeft,

##

SP oog Daet,alg ijp ſo her uptbyerât/ & Ed
«En ſmereltg oogbeel ſith ontrecht k/ ſtil. #

bius gheſto?ben 5fjn bupten marteliſatie (geluch upt 3Blas

#
«En boben bºtlaſjemeene Herth/
'Pie hier ſtrijt inbeguereltg perth si papa
3ftijſjeft, en ftth een bierſchaer geeft

tma blijckt) Jae Gºttfcb tig in fijn ſketckelnrite tjiſtorp / rit

19olniarhtttij alg 45obg +bone heeft, 1Exttav

ber b'eerſte p?penbertten 23iſſchoppé ban ſâoniem/Higinus,
Pius,So ter, Eleutherius, Victor, Sepherinus, Dioniſius , Euſe

maeckt geen geluarbuan marteliſatie Caliſti, Vibani, Pon

UPeſonb bergeeft na epgen milj/ #

tiani , Antheri, Tabiani, Aniceti, Xixti, Alexandri, Euceriſti,
Anacleti, Clementis, Cleti, Lini, al cerſte ban b:en manig on

1Perſchentt be fontntlirnthenſtil m &#

ber b'eerſte blpenbertich 23iſſchoppen /gbelijck mel boet'
33latina upt het booggheben ban ambere / barr Euſebing
ſuitks uethaelt ban gberinge perſoonen/foube het hier niet

«En roemt een onbepaelt gijebiebt n/ m Plat.
ſ2teu ujetten geeft o/en maerhitte niet

#

&Bobgujet p/beranbert &atrament q &##
timatn ban het leben bet Bauſen/ ofte het Concilien boeck/ SPentphept ban be ſh21ſtenen toente. n iden
be Summam Conciliorum, &c. ingheſien: het uJeltke |
maghelaten hebben. 3ae en heeft niet eens (t'ſtbijiit) 19ta
ofte
boerkrui 3ijnbe ban ben 3Bapiſten gbemaeckt en betiptghe,
ebeu/ſouben hem boel andere ontöernueſen hebben. JBocb
buât bejſlºloeber betij. Hiercke ban
p gelooft

#"

t'33auſbouigbelooft. .

JPoo: Tekens als baet moet gelooft: "

Eaat be byte Troonen op ſignhooft:

#z.

12ertoomen hier met tlaer beſchept . o Ibide

#oba beplight Antebillbitſlept ,,E##

Antwoort opt voorgaende vers.
2. ſpé telt bat ban 5.42eterg3Leer'

&al ban een ſnoob beelboubtch beeſt/ #
1Bertoonen een blp-eenítij 45eeſt?
Booy Eer, bemijle ijp begijeert

, éonſtan
: 1 aſiu

off)enomen hebben jaren heer
#as
ſieligieug aembibbing ueert/
(@Cumee houbert 19auſen ſchier/ en geen JPie b'«Englen a en 2tpoſtelg b b?oet en de 22
bººtto!
@m t'recht gheldobe heeft gheſtreen.. Cheunepgert hebben, bie Goth boet

eters, ºp eerſt ble meeſt noo!ttoogt ben nalſ ſBomarthenſgroote Ibreren/tlepn
# #ttij bietent booftjanan b'anbge al, Sijn boeten tuſſenfo onrepn.
enue bon,
beſt bar

Gerſ Pahoniet int Poſten bgeet
35frij Th?tſtt IPpant tlaer beleet b; .

#ſioâſch #iſſchop tºiletſt unaert heeft
brit Zofi,

beſtaen c /

1Dan buien beeg bingen3ijn heupfſt/
#g mel een grooten?tntfrijgtſt,
Z5ultr boen ueel 13auſen nu genoemt/
«En b'anby'ai bie g'uun hoofbë roeint;

-

antie en de ſpaer bupſterlijrft heeft flpt gebaen/

# ſl)et roem ban Chriſti dnaë

****

5p 3ijn ban fultr in ontpe een

en hert/ &#n huilie/ſchoon bn ueel gljemeen,

c 2,3ſt

2.7.
. d 1.30

35 ff hap, 2tla onberhoubt banal fijn merch e.
QIe bogen in berbolgenhept c
Een nette #nfulchen liſt/boo? Naem en Daedt, 35brugocht uiert bengerechtſthept #
#" JBooy Teeckens, Eer,te uuerrá hp gaet/ JPool bele d?lntitſliſten rleen/
to zie
2dfrica en beatſia/ bijrkt mpt 49ſatina - de vita, Gregor 1
, Bonifa.3. Zozimi.t, eſt tipt Summa Concilior, de Gelaſi, &c,
d?ſpot, 13,17.
c 6oo.
b Munn 617. otntrent
eBecret. Grat. Diſtinct,4o.&c. Papa &c.

5 4 en

13an 30ben eſ lºepbenenf gijemeen
UPteſofijten ſjäre balſrfte 3leer

fr. Tot

eer.
#
iſ het Chriſti te 2bermenghenſ
2illenſ «Toll.2
tij
g
N

Opt 1.Papiſten vraech-Liedt:
2tlienſheng bele Etetters boos/

ſpeel 3leeraergtuniſtith/ſongeloog/
beel ſierbtſgheſimbe onbeborijt
#
#ier
toe datgaben
het En:ht/
'al
3ilg ſpujat
toebe #Leer/
#
SBft 3obenenbe #epbºmen meer.
#13-12 | 19aer ſtroo eltibaug ſo ſeer ná maer
01!

3ºlg of het gout en peerlen maer/

b

G2m haer te ſchijnen na te treen/

t !

<poch beſen grooten mal gbemeen

ſcl

25elet mferbt boog ſtoomſtij'ltepſerg

Sibe. 2.7

macht/

-

Antwoort des Gerefor,

# teefieng/entn leugbeng tracht
er uponb!'en/in beriepbing quaet

3n biegbeen/ bieberlooyengaet.
&Boog beſen bal te pubmen byp

12erboten moybenſoub', baer bp
SPeſpijg bie G5ob gheſchapen heeft
JBet bantſegging t gebgupthé geeft/
&bijelijth be ſtoomſche 49auſen boen/
Saer boog gp tonbt haer bal bengoë.
elthen 19aug

ee:#ſtem
oog HPoo

25efient, gfjelooft bathpgbelooft/

QTot batſ upt mibbe meth3ijn bjacht. &öfjn ſmeetten boben Chriſtiarijt/
ſitte. 2.7 TDoen buert bp t'fijner epg net tigt | |Bug iſt ban totten bal gijebgarijt/
#6, of eopenbaert, unfeng tot tomſt tuijt | 09ílt gijp umg balg gljetupthentg?
m

#, Jaa âatág merthing mee/inmarkt/| ombat noiſch herthet pauſbäig.
Opt 1.Papiſten Vraech-liedt.
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Antwoort des Ghereformeerden.

3, 19et Guangelium ſelfg leeſt
-

#
1%

#
t
1t

#

# ſjp mogb ban bekerth bebecht

J
-

-

#

f

:

1
-

a #5iet als

SPaer norbafbalt b'out 19auſbömeeſt leg hoene
3. ſpaer mag bat Euangelium
&Baerban afbfelt bat out 19auſbom/ # heeft zich baughart in het heette #
ſ®at heeft bie 13aug baet in berkeert “Beleert dat niemant bab gheleert? #
RPat niet booſ hem mag meer geleert eIch bolp tot nieumen 45obeſbienſt •/ aengenuaf
of mat
bgocht
bp boch
nieunoeg
boogt elt hilpºtengen menſen verbºnſ, E"##
RPat
niet
altijttmag
meer
ghehoogt#
4. Ropt 39aug en quämet ſulthé lift #ontſnae,
GPfb'oogſpgont/leer/en oogt mè miſt/ geſtelt, be
4.
ſbeen
iketter
quam
met
ſultheſiſt
ábijn leer/oogſp?ont/en oogt mé miſt/
Gnºmie ſijn leer aannam, boorerfſt/ #4
«En tufe fijn leer aennam boog recht
«En leet oor banbeltert t'bebetſjtſ b E##

3e ban GIppannich boogtghegaen

ben in de

RPat nfemanthem tonbt tegeſtaen, #,
oe iſt ban met ben 13 aug gijegaen
STBat ſjem niemant tonbteghenſtaen? 5. @ºpgang'bobaerbmaert héſorloet ##
5, 3Pan uJaer treetjbp be machtſoo &Bathp 65obg uuoopt in op inbë boet 3 beta.
floech
«En heeft meeſt ſtijgiſtenbom nerlept/ cºöiet ons
Bat Ijp ſjobg moogt morp inbë ſjoet ºfſchoon uitättottiſt beſtreetſ, #fa
een boog ble ganiſche merelt bleet/
Abo mentthieerber troubeſijn quaetd iſ:
ſafet eenen inenſth baerteghen ſtreet/ GT mag niet/be boofbolgb booſtraet. #eſa e26

#a bgocht bpſo beel quaetg te hoop

een rreech ban peber man toeloopt
iſa,62, 5, 6, 45ob 19aber ſet ſtin herche macht/
&Pfe altijt roepen barij en nacht
gemegen ban al beeg machterg ſtil
|
oën moeſten bolghenſ'43aufen tuil
qPfmaren ſp blint/ſtom en boof/
-

6. Deeg babbe bobt ſijn herth e tot #pot it
ujacht
(macht #efa. 65.
, #nu.

feit

&Die 3ijn berlorht berſtomt/g en boef/ Yep, 3.11.

hift
###
&#

beeft beelgebootſen b'anbye meeſt

&Batnfemâth mfertſ'12aug ongeloof. #. . .

ºnaer geeft get onberbooft beeeeerij;#f**
“En hele biebaer roepen: beer m/

iminatz 15
Evb.4.11,4Iot dat ump hem gljemoeten baet/
zoaerom verſtoorben bp ban ni,ſ2al 3Luſt leugé/lnaerſjept niet; wd: f eſi 24, 24
-

d

##
Hºy,

G5beſtelt, berbyucht boog ſ'Hèauſen feit. T.
ºpen tot getuprhutg; maer bft X5eeſt f ###38.

"Dat niemät merrtf12alle ongeloof? 7 geteste chriſtus bpſjni: ſith: ##
Hjoubt/
(boutk/22,
7. “Chriſtusfijn Herrh altijt bp ie/
maatt. 28. Tot een ben Ieſten bath ghetuig/
JPfe boo, fijn ſpoopbt en Dfenaerg m gaat,7
" (atrou HLeeraerg [jn ooth ſtelt bpſjaer

ſhit

###t

Rºb
, #tij
Britt

kila
#n
à#lſ

Opt1.Papiſten Vraech-Liedt:

Antweert des Gereformd
Ofhriſtug berlaet tot beſen bal.

' Beg 19auſen lift enteghenſtrijt?
sa.14.268. Beg peeren ſfeeſt tjaer ſteetgres 8. Deg eeert 45eeſt a baerſo regeert, lona
-

oa 18. 13 gleert en in alle uuaerh3 ſtiert (giert gen tot haer bepine maerheptieert: #.
op mijcht niet ban ſjaet 3abeg mont JBathpoot blijft in haer 5aetg mont/##

gefa.59.211Ban ſtij?fſto af tot Deſenſtont
3da. 14.1625lijft ooch bptjaer in eeuuutchept
boe iſfe ban ſegt mp berlept?
tatat,7.25

9. Hopfg t'jupg op ben ſteen geſet/
G5ijeen tuint noch regen ſjaer belet

SP.at5ijn 45oog hinbgen int berbont,
SB'?{poſtelg heeft oot bug berept b/ b Yoa !
SDe deaen-herte mopt geheel berlept. ##
9. «Elcd 4thgiſtêſtaet bug op een ſteë/#n.
STBat hem let mint noch regen gijeen/ 2.7.

'7” ºpgerſchaet geen partijrr ſubtijlhept ###pt joba:rt geen liſtingeeſt:#
ſlBant ſp blijft maerhept pilaet meeſt 25,
3 gi,3.14. (Bant een 1Bijlaer iſt ber maerhept
13oogt; 13Ti
RBie nopt bermfnt be
#atie
13oogt
valt
haer
niet
bermint
elfthe
IS,
ſlBat heeft haer bä bieºpaug geſtijfnt? SBfenopt 13aug heeft naer buill' bere #n. |
OOgt.
ingt both ſelfg en hebt ges
#" I O.,

#

t

“#
ijt

uuſter43
Hiebt:

-

e

#n abobie 19aug/#epſer/ofbat ſtijth

####mooi:
woogt/etc. ſboeient ubel laten engheſtoopt/

3Lietijt gijp ban niet ſcet onbeſneeft

“Dat het beſpaus merbupſtert heeft?
eſa.6e 12 * * *

#" niet bient moet en ber

1 o... JBe Chºiſinenſingen met gelijt:
5thof ſtepfer/19aug ofſ'nuereſtgrijt
1Berbpijben upillen bobeg moogt, T
GT'blijft(haer tot ſpijt) aen eenith oogt

top liegt/bfeſegt:bat bet heel ſneefti
“Pfſthoöbe iPaua nerbupſtert heeft.

#on niet bient Ijter na ber- eſa6o

I 1, 109fe
gaet/

&Pfmenſthenraet te mete lang ſtaet/ e4Pſal 3
2elg
Abatang/9epbég/ſt2ahmetgleer 35 rſi 73
*tt 3,38 ºnnaer uiat nà 45ob bë beer tomt fat
jàiet lang tan menſchen raet beſtaen
3Pat en ſal nemmermeer bergaen/

&T neemt barſtte met oot ſijnen heer/#ials

#g ban het |Pauſbom menſtijen leer

Sieg

TBaeroni berbbpenet ban niet eerſt

-

#oom balſtijen menſchen 16.38.et
Dn, W

12. @Ien ſou ſo lang niet 3ijn tonſtant 19erbalt allenſheng meer te gront.
H?abt Th?1ſtug ſelber niet gijeplant/
#: #abobobſijn hert niet ſelfgeplät
35'en ſjab gehouben niet ben ſtant/
5a beel onrechtghebet herſorht
jl?et ſulth onrechtigheupelt berſocht/
19an ſnoobe Hºtetterg aenghebgocht/

ſthaer hebben al 5thip-bleut geleen/ 12ant ſnoobe 19auſbom aengebjorijt/
UPaer boot t'nu na moet blage leet
maart 21.: #3ijn gegºteiſt en oorlºgſjeplet “Bat Petri 25thipäen lang beſtreet.
&Pie tegen 13etriſtijtphen ſtreen.

I 3. ©tigfeer geguetſt/tig ferr perplet
TBaer't 13etrf 5teen ſocht boë belet/ ſmaatt 2
QLigſter terbogt alg loof en gras/ #,,o
#Pf68 - 5p mijn berſmolten als het maag/
GLigfeer herſmolten alg het ſpag/ # #
'Sla 3ijn berbmenen alg bie boint
Parmen haer nergeng ſiet noch bint. @Lig ſeet berbmeenen alg be tuinbt/
» Hazaºurt 14, JPie 43aug íg notij ſp 3ijn al 1Boog riepmentijt gijpt ſiet en bfnbt.
t'unel Inocht in onſe
I 4. •
boogt *
is ghebeel
Cftlbo'
# ſBetal haer aengſ)enaem tonſoogt
Göeheel berbaen 3ijn ban ben?Leeum'/
# of belooft mp/tmaer u leer opgetfit
44.

RTBfe 12etrfſteen ſochten belet/

#128.6. Abp 3ijn berbogt alg loofen grag

|

'E#n

muertten (ſbeen 13aug opt ſjab bfe uptgenrtijt/ 1Petknonnen ban $5 obg? Lâ bat naert

# ſtaaer mell alg gbp ſingt/Intenſtaen/ &'nuelth nfet ſou unaert ban &#ob ge
#" m9aer Chriſtug met u op biebaen.

maetht/ . . .

blijft ſtaen

bet moet bgomen.

iſ Baer uwaerhepbt (ethyiſt men fingt)

nt ſlºtartiniſten liet: «Een baſte2Bogeht is onſe 65ob/gt.

âDantcijgiſtughoutthaer op bebat.
* Reaa strºnasſºn

Antwoort des Gereform,

opt 2.Papiſten vraech-liedt:

ſlºteriep geſtopt en teeplgen aen/

Die tvweede Vraghe.
ebitd/

-

119ie

# # ijen aengebaen

mat Herthen en Butaerg/
#Of be Jºieutnea 1)gebitane #ſagijp
Dat
«Ilooſterg/
en haer rente ſjaerg
#/ºf ten b ooränuet recht mogijen ſta oef,part gijeſtirijt/
mat offerg
-

# tijolijtä gijenoemfuotben:

P

Ren: ſtaen hup gbeerne toe ben 455ereformeetben 137es

nten toe te tonen, maer boot ougteboot te noten gee
en/ſal in be antuuoogbe beſet itueeber unagbe blijcken/
t'onrecht aenghenuenen; ſeifa be 1Baptiſten berbent ſo

tiptlegghen, Baer teghen out/noo, berbotben nu meer
nerſchfminnelt/of uerſleten/ laten ujp het ben 33apiſten

rt1 behouben. #op en hebben amberg ten arnfien ban

-

119ie hab'ſjaer beplich-bath geſet?
ſlBie leerbºtfgoberpfo grof
2lig gijpt bie Bobg en glºbaliſtiſof
&P00? t'gantſtij#3faltmboechjofobg/
f'HBeeren naein

*

tbept en de rijt/ſo beel outbepte niet als ſp boel roetnen:

19erbuiſſelt hebtſeer onbequaë (eer:

bier na blijchen,

ſpettº layoumen #

-

in ſingulier perſoon t'3e iP?ebirant of 12ane en tan «En p2ijſt bit buert bë ſtijgiſt men ſeer,
epgbentlijtk Satholuck/ bat 1e ?ſſigheineert (ujant een

* niet alghemeen) gbeheeten monnen: maer oliepgbent,
ten aenſten berieere bienten betijbt / mueirſte alſo guez
tboont. Tot berclaringhe Dan bet p?age en de meerbet
ertecijtingbeber &enboubigben/ ſullen bie alſo uoog,
ſºll,

-

- *

-

*

netrecht moet gheſeptſ 18apiſten state

""

Rebereformeert en meeree

w#
buiertban eenicij 19auguera
teſt

-

«5obgiltert/in ſtijgiſtipſaete geſtelt?

o",tij?ijft/
#rutiaan eil buett toep
#
«IIjgiſte eehuich epgé blijft)
an buien men bant en nuarſjte mee
*#ſtertoetomt
Chriſto en fijn 45eeſt?
babtmen bloot en truptë aë:

*

G#iranten alghelijth,
heeft een beeſt in hertgeſtaen/
Nººilaat roemt ghpuſeer fatſjolijt? iPaer
(oa #reabſchien b'eng'lë
Dant batig recht oTatholnrhºreen/
DUeert
-,
3Dat niet berambert maer blijft een ſharia bijepſ' en3ijn gijeeert)
ſlaat niet boogbyong aſſanten rurft JE?et #cleet geſuſt/ .

«Dat bieltmennopt mooi dat jolijt,

n: 52agen/miepgijen/engheruſt:

met recht ( 13apiſten

#
-

g

lijck /ber

#n tip al bepligen teſaem,

# ( 3Been.

eer:
#
&#creformeers ( #
be leer?
5:

*

met elckg
-

3ae.

"

ie beeb'een eeb bp 45obeg naem

Antwoort des Ghereformeerden.
-

beuoſje.

G# ſioemaniſten algeſijrh/

#ie lag ſo luepitich djobcg moogt
#Die biel het mater/tºijting gbeluijt/

#lgint gemeenghprechte hoogt,

#trupt/Hteerſſen tegen quaben tijt?
ſpaer mag ſo menirij beplichbach

- ſlaat roeult gijp u leer ófatbolijt? #lab #lmanach nu maecht gemarij
#bant (Tatſjolijtfi/batgaſgbrincen: #aerbant getal noch meer genuaâ
&#n ſtoomſch of thomanig maer een. ºf arme hongerg tot ijaer ſafi)
#at niet boogblong poſt/tijt en ſäb/ ##aumerſſjooger uiert gijccert/
38 nopt boog Catholijch behautt. 3tief beert-bachi ſoiſtperheert,
| #9ab lgebiratifonau tijt/ .
ſlBel aë/t'jaer Ilonbert Cij?iſtiftert 3lla nu bp u? bien gijp uerſlijt/

ºpe merelt meeſt habuoo! haerpert, #2et doorheſitterſſen baat bp baerh
#Betulater-ſpienen/mei ghebaerij/
#erºepſgeráchrift gebaerſſchept? #an
frupten/beelben/nanenſinaer
# # ## buoogt/

ilbaet leerbanen totrer #baſirijent

JBeeſt met ber ſlºiſſen bºeët gebaer.

at boogte
tilt notij heel niet bgorijt
i
Rorijt ig

#Baer mag bë bobſbiëſt aengemet
3ntael ben meeſten onbehent/ 2ºlg

|

een

n

Antwvoort des Gereformeerden. -

r

GAfber ſtopinſther ofte 19apiſten ſleet met tetijt moet
47

4Latij0ltjrk gijeſetijt buotben?

-

.

2ïntmoogt beg ſfereformeerben: Rten. 25ebnijg.
S

2le ſnettenſteeſpºren/tºuyoumi lof/ 25eſloot nieug loofgartijchele byp
iBan ſ'leeeten upoogt af-berb en bp?
RBe ſpig/ en biergijelijche ſtof;.
ſbaer lujaet íg borij beſBtg gebaë
“Die ſlechte ſtijgiſt men ſomber ſin
#Beeſt hoog en aenjaer tiptſjaer in? 32oog lebei b en ter boot gbegaen/
ſiPaer mag De Batig, beſ[arbinael/ @Tot eene uuaere offertanb'

12oo! bare ſonbmeiugijerhanb'
Boogt ſonbithjºpieſtergſnoob gebet , iſ het troonen/mijterg/ſtauengtrepn/ 1Boog ſbob eerſt aangenaem gheſet?
#Pen? bt/beiègooſten altemael,

-

(SPie mijben t'iPoulu'ſtjt alg onrepn)

ſbaerbuiſimen bofbant nageloper,

ſpaer goochept en bebneerbirljept
KB'een boben banber ijoorh betepté

&Iot reprung biegaenuupſban hier/

119aer maren be pomintraeng/

SPaer(bierepn5ijn boodſbuſtibloet)
jaorij iijben moeten in een gloet/
GIot bat 13aue gratp baer upt bat
| Baer nà bp geſtofbiëſt heeft gbatt.

{Pg
t

# franciſraeng/

3Pe Celeſtijng/ben Heſu-mijt/
Ru eerſt ghehoten in ons tijt!
3TBaer to beeſſoogt knä ſponſië graeu
Baer eltſijnſettiale beſt
naeu#

#

3Bie henbeboe boog 2Ubboraete
nu bettmacht heel

Goa:# gijp
bele

9ab in oot be Chriſtine Boë geleert
42m recht ter feeſt te 5ijn beheert/

#n bloot te bierbtenaſbaer ſomb sap bat baerx3ietht-baer bie ontböb
3ſaits een bolboening naer fijnſin/
4，3p bibben/aaſten/ghelt gemini

-

-

J2e Engelen beſael’ge ſpaetht/

SPen beplgenbaerghp tegen claertje
92m onber ſtij?iſt boog bibbëg bienſt

'QI'hepſ te ontfaen/jaboo, berbtenſt?
ſeie bab baer amptenfo berbeeit/

ab'm'oock beliefb alfo geleert/ SPat bier b'een b'anberbaer bebeeſt/

3Pat thinb men bā be Puberg keert #obateleſs laubt heeft ſijnpatroon/
/ambachteben

ſchoon
7. Dat moogben 3p een beplirij merch/ «EIr ſtabt/ſiert
| 42m t'quaet ban haer te keeren af!
2liſt bienbe tot goet ban bekerth/
slaat optrof Baepe louerbom berijt 4Enelch ben ſünent'goebe gaf.
zBat ſtelt maeſ'19aug 25â mag retijt? ſ?eeftin oor geleert gerechtitljept
#Per merchen, en bolconenthept!
qBataalſche eet en maren goet
2llſin'anberg barijt inſijn# 19erbienſt berſalirljept /noot ſchult
gaat gheen ſomb5p begbeerlijckhept? SBerſonb'/bolboening bieberbult:
bie noch ouertoſlfth ſeer
meiert bug 45obg miſſeur tghelente

#

ſlBat íg hier ſtatholijt met alſ (h tI.

eelanbge ſonbaerg helpet meer?

ElBie leerbe ſetgen #battantente?
NBant'quaet? t'melt flaer toont uujé
babbpt Boopſel ſo1ueel jente/
ſ@fe
ſleie leerbe ſo bang5alithept/
2Zout/ſpeerſel heerſſen/embe ſmout/
2tig gbp baer míbbelg toeberept?
UPennniſrbinſontë boot gijpmeret/ RPat gijp op'tſrijerpſte onberijoubt?
RPat bp bäſelfg met ſhot oot merrt Beeftin'oot be clochen boen geboopt
n ſijn herſchepping', ja hoorij moet l 1Baer boo! gijp oor al hulpe hoopt?
ilpagſ'tºeeren beplirh Abontrinael
at hp berbfent notij eenirh goet.

rt boot ſulth
zei:#tou
pijee
& Aſie

r:# bont ſich en leebt/

Pro 2lle nu geſcheut oerhit eenentacl? ,,
1biert bant en Helt het boſr beroefti
(ſoot «En ban het 45acrament ghelooft ,
'A

#ijn bert hielb boon mijſbepts thlee SAat het een mare offer lijas
giſjetlag'
einperromanstotſjagbeboei UPat ijjies en nabe ſomb gij

':

"ww.

aas---- --

-
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49fbet ſtoomſcher ofte papiſten 3Leet met recht moet ſtation
lijth gijeſegt uuogberſ? Antuoogt beg $5ettfoge
meetbun: ſteen.

- -

-

Steu'ijg.

w: ſtijleef bat mijn en blootſoog meant tº mate mennſthhinbië gfijt

:#.

n ſ'ieeerenlichaem namen keert

19aer baberg/ſo baet ſtrpt tbcct blijt. ht, º,
«fith ſijne heuſeig/t! gijetiluont/ anno zoo

at Dit beſloten en belujgert/

ſtºet ºf obesmoot ſtout ominemot/ #,

€2C

- Penſteruenbë hielp t'#emelmaert: Saen gaet en nijt nam bouet hantſ. ####
&Pat bit in ijonbert bupſent ſteeb'
JBen black geloofgenliefben hant/ &an Aos.
5Bag t'ſelbeen teffengineeb 4
#e ſtijgiſtelipept molſertenuierfl. ##
TºBie leetb batm oot boegbper en

«5obijeeft biedſijnen toen geniert: ##

- . galg'
&Pfe
bant'geloobe malg'

ſRocijfäg en mag moth niet ſo ſeer E.
«Bobg hert buteemt nanoſiniſtiſeert

* Boot mater/ban/en boot het

G2ffp behielb berechtgbeſinb':

#n

3oub'bhuingë/ſtraffébo'ö onueert+ &Ioont ban notij/luaer gbp bpſjaer
a bat # in ongbelooft
billb/

# ## en rijthmtarij 3ijn te roof?
C#,

43ptſaem geboerht/ofeen hoogtij

'u ſtoomſch/noegt ſtreg | &50 gijp nu leeretitit gljemeetts

ericht
#tilenſheng mert ſp meer beſmet
12an ſtijgiſtiootbeel/boet bericht:
3ºleſith ſofiſch 25iſſchop heeft geſet
'Göâtſtijbobë b'anbge bol banpaatbt
Safin b eerſt thuiſtibombertjaer
KPeeg bingen# geleert booſ, maert (Geith heeft ſijn bomben bpgebracht)

3 Bijſt aen 5cbgiftuer: ſo niet/mie bā UPieſ'alg

rect

leſen
QIa

/ De

39Ieer ſtatijolijth houden tand
NBoen ſtijltſtiftertheſo toenam
* Batſijn leer algbe 5on boontguain
Glotfmereltgepnb'tot falichept:.
een uune leer niet mert berbuept!
'ig bänieu ſtoomſch/bot onbemiſt
#Piet Latholiith/maet retht#9apiſt.
, 5th u ban billich blagen mocht/
309 aer ſoub u ſtoomſtij#tert5ijn gee

la

eens 109oogtelth heeft
bee
(paſt.
en we -

*le macht en platbt 3ijn tſaeni-ges
#2eeft eith beo: @Epgaunpberbooft/

&ich als een bod int bijpagneſteltlist, 1.
"Pesbupbele leer gi)ebracht int belt/
iBaer buit gemoebt in halftijen ſchijnt

“Dit mag nu een nieuon ſtoomiſche
herritſ
#n ſhoſt/Zupt/iPeſten/efte aoogt/ N2ie ons berleptſjab in ſjaer pertſal
-

orijt/

-

&#n banelt lant (ſo gijp boet) boogt/

# uJelthe ſtabt/HBlec/SPopp offlot

i

ach time leer in een IBleeſtij-pott
iſ?aer #'ſalnotſj ineet genabe boen

ſtap waren met haer afgbetreen/.
12an ſtijgiſtimare herräcreen: ,.

":# gijenaeb

gaf ong fijnt'

OO2?

baegu ineer/ſegt uwaerhept toen: NBieglupſ'19atteſtert ºlieten boegt,
«Bng leer mag boen niet fathelijtj
3: Ignttoorſtb'uin niet beſgijelijck:
3aer/ .

nt tºlueeb'/berb'/ en biecijonbertſt'
--

n b'eerſte bier Contijl'jtimg claer

«Eijp blijft 19apiſt en afgbeheert
poft'ſen &5pmbolo/of een/
“En uitket berber onbeheert:
#g u ſtoeinſch leerbeſteint gemeen? RBen #Baern. bgn ſatijolijtk borg)
, QToöt bat berechte Leeraerg tſaer

#lteeguleergieerben maet/
n #tietäſtfje of 3Latijnſrije ſterch/

is

impaerºbatibeſijnmorb binnthenºn. ****

teennt/

Bieſ'jpauſboms 3Leer ban gantſtD
betboeilte.

ſaluwat helpen/botij niet ſterch: |

oftes,

Antwvoort des Gereformeerden,
©fber Göbereformeert en leere met ietht nicet ſatijolijth
,-V

gijeſegt Voogben? 2 ºntluoogt Deg

et ciogliatela

ben: #aes (5euijg.

D#
Chriſtenengbereformeert
& Bie leeren/hebben ſteetg geleert/

-

Door bºtrmen gaben nat behoogt/

©bebºun hen ºarianententuee/ .

#

52a 45obg beſcbgenen beplich buoogt/ &Boothliſtirettyte herche bee".
(GT'geen fg bain ſtij?fſto ſelfg geijoogt/

#gboe ben ºf obſbienſt teensmael##

JP #poſtela/ en elth HLeenaer rerbt/ | Gºot ſtichting in behenbetael/

I. Togt

5jnb'eerſte herche heeft gijeſerbt.
eerben batber
Dat Der 25pbele
25pbelgluoopt/
# 1,
gop leerben
uuoopt | RBe 321eſterg/batg 4Puberling gtijg 3fit
&Piaheng/bie be2ºrm uerſacn/
| #"
3n opbg'ootſ&Trooſterg/iLtſerg ſfaë. Hiſt li
&Pm recht te leeren ſjobcgleet/

# oa: ## | ##
Eſko

«En om be balſtij te legghen meet/

#ſt"
Gên te beriſpen t'quabe uſer
GTeſſeeren

N

ſ

SBereſſeebig ingheuſaet gijemeen/ E#
QPock 19erberg/#Leeraerg/ ſjeenëttee "
Peeg ogberg ſomber heerſchappp
1.49et

*** Lººp dat de menſche Bones ºp

iBaer ampt en tijt gijebrupthen ſpt * 3.

45eheel i tot al goeb muerthen blp
iPolmaechtelijchen onberricht:
a pet 1-1, SPat Dit5p en uerſtaen ooth licht/

3 nerbt
naer 3iel
noot/boetelt
fijnumert. Inſignt, 1
«Een peber
fijn 49berijept

ao 21,

2ºlg hooft erkent/baer 3ijn berept
'Be 5tholennoot be ſhiiſten jeucht

3nt noobfrijſte ter falichept/

#nolinaert
unlimarth ºneerbieden:
#g, Pat bft elth Chriſten mogt belaſt:
* Ree. Lºg SPathp baer aen moet houben baſt/

Geſtichten ſtijgiſtixõaupt of literth/evb.

(Cot leeringh naet (Bobg IBoogbt in

(alleenſ, Glo?!

Deitcht/

319elth man ſtijgiſt byaetijt ben naem ***
# #a rijthlijth in hem moonen moet/ «En niet ban centrijmenſtp onreen.
'melth int gheloolae Tijgiſti mijg
JBenlaet ooth buſpenſap gijeen #
Sla een ghebobt te onertreen.
eſt 23,1
âeem maken rau/totheple behuijg.
45p leeren een 45obſbienſfithept
#Ben baet bebubbelſinnicljept
#
ºpt bit gijeſchºenen moogt belept:
(CEen mantel tot beſonb'berept)
JBen 1Baber/35oonen bepige beeſt/ iſ een leert ber:5ieleng hoogſaentjept ſtaat.'

# gaat hij het onherſorrheulaetſ

i

##en een genºot altijt die meeſt
# 2ºlleen te roepen aen. ſbaer niet
35ijn ſchepſelg beſe eer gbeſchiet.

«ën ſomb'be quaeb begbeerlijchſjept ſtom.'
SUBug mogt belfefb'bp ong geleert

Saenrechten of obeg-bienſt gjeeert

#", #pieeren onthbat geenten bezit/ Rabatſe 5ob heeft ingeſtelt:
*** 12an mien het5p/mert toegjebeelt/
3ets.io. #eligieuſ
aanbibbing/eerd
&Pfbienſt/ofalg
ber3Leechenleer
2G.

'Bermenſtben mepning goet ijp beſt
@Je neer ale te bergijee
#

#

5a als biefijngbebobt nerrracht.

***

UPemibbelen berſalitbept
ſtunn 1
1.393 al 5 n herchen mert goeſteltuerriert
bootſmenſchë nonbbaertoe bſtert, Rafi?eeren moogt men oot uptlept: #2
2tiſing/maert bung opheffë meeſt SPen inenfrij na ?tbalme bal ontbloot 3gº. 8
En maerhept/hanbenrepn/ en geeſt/

apent 6.2.3-ſleenſpſuieerenbo bobe Raem/

TBantºuaregoet/inſonben boot/ #"
meteng miſfitſonten bleefeenſtaetry tº

# *#aer hinbrenleerenſulthe beauaem
# 19 Bieſp tot beurſit boomleerenſpoë/

30 45Gb haer geen beſteering gaeb'. Aug i

gaf 32 5% 45obbiechten/bibben/baſten boen.

##itiſme meter ººit" #
12eel min ijp pctg berbienen ran/ - Wie in
#a niet ban Bebeg toorn ghemanſ #

exa-4.

Gepſ beerenbach ſpromen rfaeun

metez,422:intenſpan:
Mijn:nl
€n joogen aent'gijepgebitt moogt/

ept minſte goet niet brengetuoopt:

l ſBaerſalirhºmolt alleen
25 ij

upt gnatb' -rw
19an

Antvvoort des Gereformeerden: Mae. ' Bevvijs,
19# ſ50b boo? etijgiſtuin na fijnraet. 2tlleen bebolen bauben Beer/
| 25eljoeben gantſtijlpt oot geen meet
on 2 x 3in Thaiſto roemenlup alleen
|
âbp ſtellen Ginſe oogijen boog (Ijoog.
'#" Ben: alienmalier tºt gijzineenſ
42ng ljepij algt'nboogt boet one ghee
#té Pie angnoitomen bebe tonb
JBeeg Teethné3ijn algºijanbë bbaet
&#, ABijna 1Baberg ujiſle/bte bemfonbl
ie boog fijn?{bbotaetong u oogt

«5ſjeleert

# t'ſjepl/ nact 25pbelg

, bdoolt.

2tig panden en figuren tſaer
UBäſ' peerÉ boot

#
bHeeſch en bloet
en nit4tten DGet

v/

JBaer boog ong 3ie

t een nº
#. Pie in ons hooge prieſter meert &Boog t'recht geloof: ubät onberſeert 26.27, 28,
### 3Die banong 65obeg toognebueert 25ſijftijaer natuer/t'gebrupch geert.
ºa. - •

16 10. fiantſoeiiſmoltonnen gaf te panb'

&Beeg up gebrupthen troumelijt:
$2en Saoop in mater ſupuerlijtäl ſlaat.3. te

#52, toen onſe ſchultſenſecht be boot/

«Ent'?thoutmael in mijn en bloot/ .

ie: 17. Pfe boo! ſijnglirijaeng offertjanb.

att zo. @mong te blpen uanijelſch noot. | 15elijtſt be lºgeere fultr gijebosbt:
, . Die boogfijn hepige gijoogfaëljept JEen repchtſe tiptelth bontgenoot
# #eelenens megn heeft meer gerept! «5eheel/begobloof blijft ontbloot.
, Bit igbe geeſtelijche ſtraf iſt, een altijt moe ben iBaber treetl
JBiemen benonboetnaerben gaf/
n: 3492 ligbeenith?ibnoraet bereet/

#r, Biebaerblijerſijnholteſonbººghibt/

# bertrijtijtelck libt.
25. . . @L'uertregiº beplhp oot uptſpgept
## Çotſijneglirhaeme # ſjept/

#T iPoIromen

###le foninck en haereenith booft:
«Een peber bie in hem gijelooft

Huc. 22.18.
I9,29.

I. ºog. S. s,
9. 11 • 13.

jjPatt.13,

15.16,17,125

j?a bathermaning ig berſmaet/
&#n ſoftp hoogtgaetin ſijn quaet
Haan ons gemeenſchap hoopt gebueert 2. fo3.2,6%
&Boog 25an tot Dathp ſjem beheert. 7.8,
3 tft baeg u ronſttentp bueer
19oegt ſtreng gerichte man ben Beet:

op boot ſijn moonten ºpeeſt regeert/ ®f beſe leer in 35obeguloopt!

3.16,2

###berrrijtijtboot
be mat ijp begeert. 1Bandtijgiſto niet gijeſteitfghoogt/
19p # ober al
&#n ban b'?tpoſtelg: bitſig maer:

GBpmertät op elrit ban fijn gijetal

er 1

## Begantſtje merelt #t
'T" Paer hp ſijn #tertke ſitij berept:

#

iBiertſo geleert b'eerſt ſombertjaer.

aaie ſtijgiſtien2tpoſtels leer
45etroulijc noirbt ſomber afkeerf

45eeſt b
1.59.21 19aer
19aerttij
gepllaem buoopt/
uuoopt/ en 45eelt
dee UBtengfeere ig retijt ſtatfjolijtâ/.

JBe liefûgnieerben rechtghelijtſt
JBoertſuſtr; ijaer leer ig ban te retijt
45ob haer retijtbeerbicijtgantſch 3 Ileen goet ſtatholijch gijefecht.
OOttºf

.

* 25thoeft nermarb/get onberbooft.
m:32 2
5-1 6.8

Olin niet/

r

&Breg leer bleef wel iuter benbert

Jaeg
(tlaer
zº'n ſtijgiſto enbeſulthgaenbiebt/
JPool t'inoogt
bie gelooft: ſBeeſt ſupber, both bufert boen meeſt
#aiet upt het weerth ijp haer belooft 2ſſenſheng boog toe boenbeſnaet/

#

gaſt in 2 flaet wanſonb'enfalitheptl.

tºerbupſtert boog nernuftg gheſet
#Baernaer/boom afboenig gheſrijent
2ilguan Sobgmoogt mris afgement.
"T. Die eneberhaert en beplicht meer
iPapiſtenbijbenafgijeſteert
': 819 aoo! ſomben boobing, itaeſijn beelt 12aat gheennan thaiſto ig geleerth

#,4 Riet uit hernienſt of in arbithept,
### be ſuite berepthpt fijner eet

# #ing die ºp haar toebeeſt

#iet fatſjolijtä banmarrieapiſt/

"* GBoog ſijnen 45eeſt/trupg eiï uuoopt; N2e ſiefogmeerben iſt bemiſt,
2ait
26. Potij gheen
bolmaetht buogt rechte S2at ſp5ijn meer-gijeſteert met rott/
. eſ; 28.
boogt.

“Ban ſatijolijtk ter geeber trou.

e

'to.2.38.
loa

ſBp eefnen 35acramenten thueef
SPen 9oop en tiAbontmael Got mee |

UBug hoopt nu menitſj menſtij gea.
| noemtl
W

Antvvoort des Gereform,'

Opt 2.Papiſten vraech-Liedt:
53a ſtijgiſtug bie u leer berboeunt/

3n een geloof en fijne buurijt
Sa'apoſtele/ en beel?Leeraerg tlaer/ 3nſtrijtſen ſtabirij trupg geſutjt.

«Tomtijl'jlung/tuuael? artitien unaer/ .

2tig

g: # bgaetijt : lujaer bag in

, “Pfluoub gooth ſtoomſche Pauſen

3

CIC

blint?
(geſint. 50 gijp op beeg hebt beogemerrit
&Pat maer niet ſtijgiſte/maet Pauſ «Een grootbeel ſjier/een tleë beeſbaer
«Sobg fiert, baigdbobg àgabeting JBaer beſe leer gijeleert luiert riaer/
-

ºefena ben malooth ſtratr aenningſ iſ het bleeb of niet gijebaer; t'gijetal
12antijt tot tijt boogt mopt mermeert 3Wenbuiegban ſtijgiſti &öthapen-ſtal.
&oogijp # #
gijcs.
#* Slg ſtijgiſtix3 upt en ſterfhe meett/

&ant. 4,8

#

oa # 24. iBogtoot na ſijnen naem ghenaemt

11102

9p onſ bergaberingben goet!
#
booft . ſp gantſtijhaer
#, 1Danttmeebe
ſtijaeint...
(ijeel/ | (ſlbant bat hebtebt jet buoogbt ban

x16.

#37% icº

diterrá:).

Gºeeg #tert mag nopthergaert gee

jgbaatt, zo ſfob roept ban tijt tot tijt een beeſ

45egt mp: aen uit ſenbt gijp u mert

#3%. Gaoop eenberlep moogtenbe Bijeeſt

Abo jent/int Peberbuptſtijgerijmité

***7 moaction, # ig gemeeſt dbp meet het meetbat gp beſunjimt.
Antwoort des Ghereformeerden.

Opt tweede Papiſten Vraech-Liedt

-

*, ſlBelaen/noemt eenentig alleeng/ 2: «Bijp Heer Freec Reynaerts ofte Vos

alia/xbiſſchop/ipgieſter of eëmëſtij
32ieugheloofint openbaer
95epgebicht heeft afgrepn boogmaer
Éegt inp/maer mag ſijn regiment.
SPaerhpuleer in heeft bekent? . .

árijtiplt gijpſogantiſch omtrent ben
Dat u ie Beerlant onbelient (25og/
12an Puptſſant boogig afgbehment!
1Pan #3oſen/ 5ïneben/ Abujitſerlanté
1Banſbgantitrijch/ Engelant behant?

laat oogt of plaetg babbenſptn/ .

1Pan 19ongarpen/5abopaergé
laan 3g/tugaelen dan #panjaerg?
iBan b'3mbien/ja ſtomen #
Zijn beeg boog itune oogijen ſtijtipl?

ſl2oonben ſpbp 3ogbaeneft ſâijn/
olen/Bongarp/i32upſen/ .

baeronſeleer men boubet buaer
openbaeré

3. ilBaer mag ſijn herch of 3gothie
beel/

ſl3ag ſjaerber uſepnítij ofte beel!

##

*##

miſt gbp van onggene plaetg/.

n35atijſen/ſheerlant/ofiñupffen?

4. #n 25epten/25eemen/oPoſtenrijc/ Boegantſtijgenootuië maer u haetg/

n3rhotlant/«Engelant/192antrijt/ ſBaer nu gijp trimpt/enſchupltſoo
tl (Lijſtant/jl?eſtou/ſ&Lattatp/ .

fig
Gr1g/

-

-

ná5bnauë/3buebë/25luftg/áEurhp iBerlieſenſult gijp ſjaeſt behang; -

n meltſte ſtabt/19lech/JPopp of ſlot both ſo gijp nopt ſaerijt onſe herch/
3Lachutueleer in ben 9leeftijpot? .. bit liet ban # claer gebet merrit
3, ſl3aer bugs u herth/lpaeriſſe noth

3: Bng Titelg/3ijn u oormel claet,,

309at ſchrijftmeu ſjaer boot GTijtel QE3ijn/ethaiſtlijchſalpoſtolifthumact/
both/

(buoogt/

GIig «Tatholiicht bijereformeert

't

-Z 2Bie bgocht bp ijaer eerſt 35obeg (19oe eſthentijtel u ſo beert)
be #oben / t'tuoogbt eetſt
laaer heeft ſp bat geplant oot boogt «Bijp
t
TºBie iſt biet ſo ſjaeſt banijaer nam/
Parijt/
- , ... ...
eën luie iſt baert ban tot u quam?
GT'geen ghn en ſp botij hebt beracht.
6; 3oe gaatnt both alleen boog u ſjut 6: Bitig bug ijaeſt geplantet usogt/

#

-

--

25p bien Det hebben recht gijeboolt
@#'imag lang genoeth inuut but/ .
geſchut/
©iet oeck man bob gijegenen maer/ iſ?aet tbuiert ban u
25 ij
botſ)
. - .
ſ@oet

test. 14.32fgingt manu ten eerſten ut/
36.

&#n knaren gijeen lieben ineerbaet

#"

-

--

---- -- --

---*--A

-

- --

»

1
Opt * PapiRenvraech-Liede
ra. a. iſ moet ban al bintâ met u bergaen/

Antwveert des Gereformſ,

botij 45eb gafonte en belen meer)
en geen Muijſ## meer bijben ſtat? | 45ogi)pt recht hielt/gp bleeft intet.
19d. 7. âDabibïept be leert elen tlaer
7. RPoch Panionä febg eere ſingt pſal 1ss
ſBaken 45obg uJoegt ong openbaet/ bſe eithen ſchepſel tlaer woogtblingt!
#a b'een bath ſepbet b'ambet frijoon ſtºfler niet ban Herthg
Abaerblijft banuſctreſſloond
|bie blinchen ſoub ſteebe ebenſthoon,
boet ong 1jantijt tot tijt betſtaen
19an ſtijgiſti tijt/ortgfijne leer

#

bDaer u

# gegºten,

‘Beumeeſt te min ofſupner meer.

it tº 4 8. Pat?tpoſtolijthäerth gijrlupt
io is. Göaet bie g'heele buerelt boog upt/

8. &bo tlinrt ong?lpoſtoliſch gelooft
bat g'umorijt menſthë blint en booff

baer ig gijeenlanbt of ſtatioon

«Pmong te booten niet/offien,

ſlBaer in baer ſtemt ig ongfjebuoon

319at is banuine herrh gbeſtbietl

men liet han ong Herth nu gbeſchien
2RIg NBanjel
ſatij aen

batmen ijaer nergëg boogt mort)

ºp maſt/opong hert (al eeuitbſtaf.

dat

#

1.2.35 9. Bentlepnen ſteen bp JPanie

2. «Sob/gbyiſtum/en fijnſtijt/gelijtt
biet groote beeit bermtelben ſnel/
2öp beſen ſteenſoot tlaerlnrk blijcht/
iPogb een ſo grootenberrij/enbgeebt Dat boog ber 19epbenen aen mag
batſjp b'aert rijch berbullen beebt/
&botguerbreptjbergroot ſorag/

-

*44 5omaſt bie Herth/blijft eemitijſtat/ # #iet met plººitij gebaat woan t
&öfjn ## bier en baer. #."
Gên alle rijth boot haer bergaen.
ro. #gban u herth ben ſeinen ſteen/ Io. «Bng herrkt hier en baer 3ijntleë ſtaart. 24
#9oe buert fjp ban ſo harſtichtleen/
bat hpſo beel ijonbertjaerlanth/
TBerſtoot en lach onberbie banck/

#
u ºpgan: borhint gijen en
te ſtoomſcheiterráiamiftebeert

#
*****

#n ſjottbertjaergherrompen leetij/
2tig initpſe-neſten achterbanch TT
bat gijp hem ſocht int ſhupſe-neſt? A5al ſchilpſi barſt haer balſch geſät.
11. Die hertäig een ſtijoone3Lane 11, D'Apoſfelg/jögebitanten meeſt ,
l.• 4.21
5.16,•
teg't/
| 2 Zijn beeg 3Lanteer/ en licht gemeeft/
ſpiëg leuk/leer machnfet 3ijnſthupl/
#bie ober alooth ſchijnt ſobeert
ſo b'onſe
nopt mag,maert bupt
bat haer licht ſienran pber man/
Abp fan niet onbert Toogtl-bat ſtaen/ dºemelt beg#3aug bºuttong/en meer
bie nu alſing oorh ſtijupletſeer.
mat. 3.14.
#orij onberbiſch efbupſter oort/

3aooth baerbp ſo ſeer berpgeſt/
-

-

#

2lig tubbelterrh niet hare moogt.

5,16. ***
O

“##"
iſt op ben bertij gijze
/

12, bergſtattuſojibiëoottoegepaſt ***
qſjobg herth ootig ſijn ſtabtſter baſt

âtaet open boogelth bieghelooft/
6o II bat

Baer een pber man beſthout/
maert geë hier doorbermont belooft eſa.6ert
Baer Boogt ſtaetopenbach en nariſt Stemt toe behert bietrpumpbeert #es 2u

QTot ſjaet tomht aller bepben macht/ bug moet bie #rblift hºu herkeert. E#
s0 zo. 9aer
oft ſkjaen berlieſt gijeen 13. Tennet betlepnſte kerth brengt be.
tijnn W
boogt.

#

*

Deel bupſent ſomt banb'ong hoopt:
bfe peer milijaer Iftbt geïnith 3ijn.
13. ſlot bare tleeuſt tonnt bupſent GIemet een groote lºterckberſpgept/ Met 8.r,
boort/
Zoo Chriſtug blepcht/en boozeR-ſept nººit
tra."fe minſt # machtirh bolt oor boogt both tbmee b aert in ſtijgiſtinaen/ "3"
ofmeer/gijn datholnrkte ſarm.
maaer t'ig met u lieben confuneſ
obbp mijft u ſterrk te Bergeneijupg/ 14. De#ſp;eert baer niet banbe
1Boo! u en luag buipfent noch een/

ettiſt/

boe3ijt ghpban ſtatholiith reen?

maet banſtribſelf both tie utmerth:

r4, 455plugjſtong ita be

bieſjesn ſlupt in ſo menith

"##

b",als

º

4

- -

-n-BA

r

straaaa-M

1: la

*.

V6-

-

•-

-

t

-

ntwoortdese ereform:

ept; Papiſten Vraech-Liedts
natt, 24

-

barmholtiaecht met ghes
maar chriſtusverbiett upt te gaan! baerghp
bliipk) '
.
. .. . . .

#
in ##
# pigugſept:geeft
geen geloof maer niemantubaer in geloofti

,
2tig bie handſbobe moort is berooft

bie ſtijgiſtuminoſtht/bat moeten mpl

#egieeer: âert nam eertijtgblutijt ***

bit blijft manu ſtijachhept wel hap.

jaaer be moeſtijne met getutijt/ ...,
TPerjaerpt boog NPhaech en groulijfſt
| #Do in ong tijben5ijn

Die derde vraghe.

# (25etſt

| boo? u beel onſet hert

en glijthl

botij blijft ong Heere datboſjth.

, stad of#aieumeontk nemanbt
boſ? het
euangelium&balitbge"

Antwoort des Ghereformeerden.

#

#*
mobenis.
G#eerber bertlaringbe / ful'en up be blagbe albus
"

pºgilight:

:-g # #

GAfootk pennant bas
lirin ie geupo:ben boog

se'

beheere van ben

13auſboul?

it & JA

-

€Bf ooek permaut halitb is gber

3 eenstemmen,

O ſagiegebitanten roepen tlaer

t

worbenboom beheert van een lieaufoame

bat inbeegſeſthien bombertiaery
boot Chriſti Leer (bieſp nerbyeen)

G# 13gebitanten roept/herhaept)
âiteen u3Leer ten deemeilept/

3tlleen ten 19emel hoopt gljetteen/ meger boog hoop ong oockſ'ièenteld

beur
ettain ban in bijftienhonbertjaer ,
JPiet eenen menſti) barr in boogmaet #g open, bie mijcht blijft baerbeur.
2, Be maerhept 45obg maethtone
25leef Dan beſloten ('brinele bºut/
ſtot *# #p lieb eerſt quaemt baet
gijemig/
"

'.

'

-

gill':

-

-

Datgººiingſaſthumbenſal.

#

2, 5th blaeth ban maer 3ijt gijp bie hier ſtonſ/maſt in onſeleer
» :##
gijebuig/
bie & huiſtuin moitijt/bugſegitimeert en 3,2
19eel bupſent ja Göob openbaert) , die 4
batpemant ſalith mogbenig

*

biehier afſtofinume leer/
batje algaenten een ſmeert... ##
3. 45ijp moetboth ſelfbehennë blp/#!
Roemt ongborheenenoftenteer/.
bebt gijp uan 45obbemijg en ſtijfjn/ bat maer een herth op aerben 3pt
en 14
(35o gijp
intgheruren ºf obs:#
bat ſp op hem ten ſpenneſ3ijn?

#"

3. 45ijp moet bocijfcifbekennenblp.
erant.6.8. Dat maer een herrit op aerben 3pt

00p

o

saer:
doofſeen openſtaet
sobleem voor/#”
een
bemelſbieniet
efſt 2.1

epbººt 3'3a een gijeloof een Boop/ een bob/.
baer toe een bemelſonberfpot/
19oogbieinäetterpuitgaet: ...
4. 45elijtk bie niet in baarthemag
benuwelthen niemant openſtaet/ .
bie moeſt betoginrften op batpag/
eal.3.19. bit bier in hetterp afgaet. .

##

4. [E3at niet in dººr the jant boad/ . gijelijth ben GEnghel ſloerij gemeen
ºgen 7.27 bat moeſt berbaintſten op bat pag/
be eerſt geboe;n bupten bºksebleem:
#*#23a b &#ngijel fioerbſe al terſtont
#oooorſtelchlfbt/bat afgbebaen
#" ## bupten 19ebgeen bombt/
11Bant'lichaeinig moetſjeel bergaen.
«ëen libt ban t'Hitijaem afghebaen | 5, ſlèfeſïtij bä ſtijgiſti hert afſchept
moet ſterbenenbeheel bergaen. - bie knopt betboemt in eeuhuichept/
3. 13ie ſirij jier ban be herift afs beºelſche urolfclrâ âthaepºnerſlint
ſtljept/
bat ijp upt «Tijgiſtiábrijaepſtal bint/

#

-,

-

bie hoopt met boeint oot alg een bepb' &#lth canth biebupten ſtijgiſtum Iept

"weten",

t

ſt)oet blanten in ber eeuwuichept.'
2ë iiij
Tiauiſt

-

-

Antwoort des Gerefor,
6. #nu iſt be merelt boot bekentf

Opt;.Papiſten Vraech-Liedt:
bat ijpbtipten be # bfnt
«Iljgiſtug

#

----------

int oper/

-

Dat t'iPauſbom mijt is afgüement.

-

bieupt beniëijnſtockſtbepben hier, Bant recht geſimbe Chgiffenbomt? 6. #uiſt both oner al bekent/
een b eerſte Geube 1Baberg noom/
bat gijp lieben5ijt afgljerent/
@Tot bermb en balſch gbeſïnbeleer.
Die niet en ig

7. 45ijeen #tercken tonbt gijp i10es

jl?aer ſteetg tonb uuogben omgelept.
&Pth/luie ſoubban ben Bemrirlaerf
boog ugſgeloof hier crijghennaert . .

bie boogtifulckeleer gbeljabt!

7. «Deen herrſt en toilb gijp neeinen

bie hoog ufuſtſte leere ſjabt/

m:# eengſten t'retijtbeerbitſj
€2

«,

#t. GB uie ſoubban ben bemeſtſaerſ
ºgenboog u gheloof bercrijgijen baerd,

#" #ininfantibetretfitneerbith beel

(plat

3a gijp joubt norh geen baſticljept/

Sagijp boubt notij geen baſtitijept/ 8.

#, Jeaer alle jaer moit omginelepti

--

# 65ob ben lpcer.

12antalgijemeene ſtijgiſtenbom/
«En ooth uan u 1Boo!-IBabergbgoon
ſlot u?eembe onbehenbeleer/ .
bie niet en tg upt 45obben beer.
, men platl

.

-

upt Poſt en moeſt bergabert heel
upt alleſ&Long/bolrk en gijeſlarijt
et2Mbaaſj'm falich boörb gijeacht/

#niſ aan alle tuinben int oogbeel/ , ....., laat ſcherhept u hopen boefj
fa, 1Pan Poſtban meſt tonnen gheluidl bat u gijeloof opt creeg bit goeté

--

-

-

9: «Epſacp/mvat een fonbanient
gijpt bolch naer een ſtalenber ſent?

##etaalabaniueel oorhten:

#maer blijft abp ban metumeleerd,

nue. Die nieuunig en quam nopt ſobeerd
ben? hmanath ben 3Leughenfath/
t..24 9. āint3an bfe ſatij noo: “Sobeg ben 25pbel ig reſujaren pat/ (finerijt
@Tijgoon
5tijaemt u /ghp 3Paep/ ontrouwe ſºnate 25
8 tºt 19talſe holrit en natioon/
bat glipt
armboltá gijeen waertent
#,
ſegt.
(meeſt "s
7-9 met aller bepb geſlacht en tong.
«Een mentrijt groot bie 45oblofſong 1o. Potijtig geëluonber/buát borij
-

*

noemt ong upt beeg ontelbaer ſtijaer #2leerepaſt op fulrken leeſt, , .
ban u gbeloobe buaer.
QI'5ijn Almanig artenbiegbp blijft
IO,
gijp noch bie ſaecht niet &#n tbſint bolch in beoogen bu?ijft/

##"
buel/

&o loopt na ben falenberſnel/
Paer in ſubintmen jonrft en out/

ſ@t 3Lamb en âtcben menithfout/
12eel 32atiſen enbeſBartelaerg/

-

t

3nplaetgban 25pbelg Bobg bericht 2ſpot. 3.13
befalf/bieblinben gheeft gijeſicht.
QPoch ſtelt eengnoog beeg trooſt ſo
groot/

-

*

*

*

«Een arme 5iel cranth totter boot/

1Beel biſſchoppen en oork3Leeraerg.. ſtoept âIntanarä/nieu?timanarft/
1 1. JP2en binöt baer in beel1naerij 35iet hoe gbp ijaer ſult boert geniarſt
H9ceft u lect &#obg beloften gijeen/
ben feeſt/
met u HLeughen-farſten heen.
“En oock ban bie gijetrout gijemeeſt/
30Biengſalichept monberlijtſt claet/ 11. 45p bint baer|PauſëſſBartelaerg
oºöob ong alhiet maecht openbaer/
geluijbemenſchen utoogbenaerg
2tig gbp batgoch unel t'ſamen uleet/ 25ijt-ſchapen/en bie3Leeren-acrg/
een öie oorſt heplich met ong heet.
ſpeelſtraetbben als be ſtoomſch-uie
12. 49oop t'H3auſbein beeg hebben bie gºtbuorate beplich heet/. (lacrg
both batg beploog 5ijn menith meet.
gbeleen/
- ,

#

ſtºet lijf en bloet profeſſiebeen/
#a lieten alles inben roof . -

| 12. 1Boogt Bauſbom hebbë beeg gee
| ſtºet lijf en bloetploftſſtbeen/ (leeu/

#oopt oube ſtatſjolijtligheloof/

| |Beel lieten allegin ben toof (geloof

,-

.

1900gt iſ 00jnſcij/nieli/ Quaetgelijrk
& uieltoot op onggeplant is "# voortaoomkb/niew
#
w

--

-

er

---------w

, zº

z.

»-

:-

Antwoort desGerefo m:

opt, Papiſtenvraech-fiedt:

ſtilgſp bat eerſt hebben gijcſjoegt.
GEmelch oorâ op u gijrplantig boegt
Jebt 137 13. iPaulug baer cpitbieert gaeb te àlſtſp eerſt habben aengbehoopt.
ſlaen/
15, 35int #2aulug leert onggaeb te gebt.

om baet geloofſfeebg na te gaert/ | befaelg'2tpoſtelg na te gaen/ (ſlaen
ſpet haer gelooft/en # berboarijt/
#Biſt ghp ban met jaerſalirl15ijnt
beſtemt met ijaergheloofootkin/. j'Baet niet bie in 2ulm'natfig ſalitº
gtijt/
(ſtijlee
ſpaerſeert gijp op een nieunie tuijg/|
iſ Baer ſoo gijp beeg boltht /machtet
bofoecht een ander parabijg. ...
, 4. 45bp lieb of ulueg fing gelijtk/ 19oogt Barabijgt nieuteagenper.
een hoopt niet int out Hemelrijch/
#4: Eijp lieben uuug geſintg gelijt/
319ant tig met u nieu/nieu geſjeel/

12 toeflupt broube beenmerlijth/

&Baeront hebt gijp met ons geen beel ſpant t'iBagheupet/t'bogcht ban be
Loopt Dan in ubuen ijoochſten n0gt/ baer mogen ſtelt gijp tot grquel

GTeſannen na ſtalbfntig ſtijgot.

(jel

bit leert u #ieuinen?tiumanathl
|bſeluijſt u ſjalg/en 19eubelg-ſatſte

3f 3 e5 45.
Beſſuyt.

App roz Arie

H. ola/berbimaelbe ſtijgiſtenen/neen mºeſt
I th bib u luiſt niet meer betreen

Deſe 3.vraegh-lietjens, omdat ſy der ket Een ſuichen bgeeben buegij ter boot/

'

teren dolinghen int licht brengen, ende
deuchdelijck zijn om te ſingen,voor alle
Catholijcke perſonen, moghen ſeer wel
hedruêt,ende van alle menſchen ghele
# worden. D'welc atteſteerick Egber
tus Spitholdius, plebanus Antwerpien
ſis,Hac 12.Auguſti, 1613.
-

Roemt niet in quabe outgept bloot
O fin u bienſt bie heerlijth blincht

Neen/neenſ mooi bobt ble ſulthe
ſtintht.

Yebermbeſen herthen-tuniſt,
Moet ſeluertoeffen/buiebaermiſt
ViPauſen/iPapen niet gbelooft/
Sietmat uſeert u eenicſjinoofth

#

APP Ron Ar1E -

,

Voop u3fel/43aep fept
ſalſtaen:
O rij/ eich fijn ooibeel ſalontfarm.

Gaet vitt van 5abcL/HIeſt Vfpoet
er gh II haerp Laghen b?agenMoet
Deſe drie Liedekens conform de H. Schrif ELaet
eBobbIt taben hebben CraCijt/
tuere zijn ſeer ſchoon,ende weerdich om I it bIb een IIeber/bat ij IltaCijtl

gedruêt te worden. Dwelck betuygeick v frceb! IIſtipeer/ſpreekt hebbIIIIet
Gijſbrecht Coeverincx, S. Theolog. Li SoſaL Iä (WIL Bob) ſWIIgen niets

cent. Decanus Buſcoducenſis,& lib.Cen
ſor.Hac,17.Auguſti,Annout ſupra.

Gedruct t'Antvverpen,
die

v

F 1 N 1 s.

Baſilius, epiſt.8o. Laetbanbe 5thiftuere/bfe ban €5obſn
gbegbeuenig onſentiecijter meſen enbebn ben uueltken lees
tingen gebomben uno?Den met ben 45oblijchten moo?be ouera

eentonnenbe/beſemſalmen oockgantſcijtlijcktecijt gtuen.
& Quaeſtion.compend explicat98,

een boorſtander in ble bingtjen biebpgebiebt ofte beſtemt!
moet met ſulchen gemoeteſiuoonſichtichept tot 5ob brgaeft
3lin als een Bienaer Chriſti/breeſenbebat bp niet behaluen
benuille & Sobg in beÃóch?iftueregheopenbaert/ofteſegg.be/
ofte opbonnerelenbe behomben uuogbe een balſche ghetunghe
«Bobg/ofte et Bobſ-bief baerin bat bnpet u,eemtguan beg
ſleete inb?engije / oftepetgbat hem begaerijlijckig)

#
#lſalatg.

k

-

Hieronymus in Mat 23.35. Dit betmijle het upt be 5chrift
gijeen beuljg ofte authoritept en heeft/tmoet alſo lichtelijck
beru002pen algaengijenomen.

& in Hagg 1 verſ 1 1.9,9aeroock anbere binghen) melcke
(be menſchen) ſomber authoritept embe gljetupcijniſſe ber
#orh?ifturen/eben ala of boo? ?tpoſtoliſche Crabitie erbins
ben enbe erbicijten/berſlaet het ſmeert bobg.
Auguſtinus.lib. 3.contra literas Petiliani,cap.6. Derijalben/

jet 5ppan Chriſto/bet3n banſijne itercke/het 3p ban allete
lep binck het melrke behoort tot onſen &5ijeloobe eubeleben/ -

ick en ſal niet ſeggijen up/ Die gheenſing te bergbelichten 3ijn

met hem bie gheſegt heeft: 2tl unaert dat oock up, maer €5alſºf

gantſchellick bolgljembe het gene bp Daer bpgebotcijt heeft:
maerſooock een ºngelupt ben gemel ubercombirboe
behaluen het gbenegbp inbe #otti?iften bestoets
enbe &ëuangelij ontfangijen bebt ; Die 3p

"

berbloecht.

Anne 1613. December,

-

l

AN

•

-

Baſilius, epiſt.8o. Laet banbe 5thiftuere/bfe ban €5obſn
gheghebenig onſen liccijter meſen enbebn ben uueltken lees
tingen gebonden uno?Den met ben 45oblijchen moo?be ouera

eentonnenbe/beſemſalmen oockgantſcijtlijcktecijt geuen.
& Quaeſtion. compend, explicat.98.

-

een boorſtander in ble bingtjen biebpgebiebt ofte beſtemt!
moet met ſuichen gemoeteſiuoo?ſichtichept tot 45ob begaeft
3lin als een Bienaer Chriſti/breeſenbebat hp niet behaluen
benuille “Sobg in beÃóchriftuere gheopenbaert/ofteſegg.be/
ofte opbonnere/enbebenonbenuo be een balſche ghetunghe

©oba/ofte et Bobſ-bief baertn bat bnpet byeemtsnan beg

# ſleete inbreng je /oftepetgbat hem behaerijlijckig)
#liſºlatg.

-

Hieronymus in Mat 23.35. Dit betnijle het upt be #schrift

gijeen bemijg ofte autho?ttept en heeft/tnogt alſo lichtelijck
bertdorpen algaengijenomen.

i

-

& in Hagg 1,verſ. 1 1. @Baer oock anbere binghen / melcke
(be menſchen) ſomber authoritept enbe gljetupcijniſſe ber
#orhgifturen/eben ala of boo? 2tpoſtoliſche GTrabitie erbins
ben enbe erbicijten/berſlaet het ſmeert Bobg.
Auguſtinus.lib. 3.contra literas Petiliani,cap.6. Derijalben/
jet 5ppan Chriſto/bet3n banſijne tiercke/het 3p ban allete
lep binck het melrke behoort tot onſen &5ijeloobe eubeleben/ -

ick en ſal niet ſeggijen up/ Die gijeenſing te bergbelichten 3ijn

met hen bie gueſtgt geeft al unaert dat ooth uit na tests
gantſchelijck bolgbende het gene bp Daer bpgenoecht heeft:
1naerſo oock een &#ngelupt ben jemel u bertonblrijbe

behaluen het ghenegbp inbe #btijgiften bestºortg
enbe &ëuangelij ontfangijen hebt ; Die 3p
berbloeckt.

Anno 1613. December,

-
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