
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=kqAky2ybr_EC&hl=nl
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Avondt-oefeningen, over de Geſchie

deniſſen der Heylige Schrifture."
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De Chriſtelijcke Huyſhouders der bloeyen

de Gemeynte van R0TTER DA M.

Waerde Vrienden,

# merck fynes en ſyner Mede: broederen

#s dienſt aldus, Col. 1 : 28. Wy'te kondigen

Chriſtum, vermanende een yeghtlijckmenſche,

endeleerende een yºgelijck menſchein alle vijſ

# #se S heydts op dat wyſouden een yºghtlijckmetiſche

volmaeckt### Dit is oock het oogmerck

van ons alle, de welcken de Heere in deſen grooten Oogſt

heeft uyt-gheſonden. Chriſtum predicken wy, en trachten

, in alle getrouwigheydt alle denraedt Godts tot zaligheydt

U. L. voor te dragen : Maer het is ons niet ghenoegh dat

de Heere Jeſus alleenlijck in uwe oorenſoude wonen, ofte

over uwe tonghen rollen, maer wy arbeyden om hem ſoo

diep in uwe herten te doen in-dalen, dat het leven Chriſti in

u mochte geopenbaert worden,# Io. Ghy voldoet on

ſe verwachtinge niet, als# alleenlijck toont van een vaſte

memorie te zijn, om de dingen Chriſti wel te konnen ont

houden; ofte van een wackere oore, om ons daer vanaen

dachtighte hooren predicken; ofte van een gladde tonghe

om daer van wel te konnen ſpreken: Maer wilt ghy beant

woorden den arbeydt die aen U. L. wort gedaen, ſoo moet

ghytoonen van een goet herte te zijn, om de Chriſtelijcke

Religie wel te konnen beleven. -- .

Paulus ſeght beſcheydentlijck, dat hy eerſt bearbeyde,

om yder Menſche in alle wijſheydt wel te onderrichten: '

Want de kenniſſe moet de Leydts-man en Leer-meeſter# -
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ſen tot de plichten van een Chriſtelijckleven. Velev

Chriſtelijcke deughden worden wel geſien oock in die

het Chriſtendom vervremt zijn : Ghy hoort ons ſomt

ſpreken van groote deughden der Heydenen: Maer 't

ſygedaen hebben, is maer geweeſt als een werck in het

ſter ſonder de rechte regel van wel doen. Godt neem

voorgoet op, als dat na ſijn voor-ſchrift wordt gewrc

De Tabernakel moſt gebouwt worden na het Model d

- Heere ſelve aen Moſes hadt ghegheven. Doch dat is

niet ghenoegh, want de Dwael-geeſt in het Chriſter

weet oock de Letter der Schrifture als een regel va

handel en wandelby te brenghen : Maer de Apoſtol

ſtijl gaet op andere gronden in de Sendt-brieven, want

wordt de kracht van de rechte Godtzaligheydt ghetr c

uyt de rechte kenniſſe van de Articulen des Geloofs.

ſiet ghy dat Paulus uyt het diſpuyt der Predeſtinati,

ſluyt-reden treckt,Rom. 12:1. Ick bidde u dan Broeders

de ontfermingen Godts, dat ghyuwe lichamen ſtelt tot een l

de, heylighe, en Gode wel-bchagelijcke offerhande, welcke is

redelijcken Godts-dienſt.ver. 2. Ende en wordt deſer werela

gelijck formigh. Dit kondt ghy oock ondervinden in ar

Geloofs-articulen, als ghydeſe plaetſen na ſiet, Epheſ.

Rom.6: 1,2,3. Epheſ4:24 1.Joan. 3:1,335,8. Tit.

5,6,7,8. Epheſ2:1o. Titº 1:1,&c.

Gantſch dierbaer moet U. L. de kenniſſe Chriſti we

die de Heere ſoo wijdtloopigh heeft laten beſchryven

de welcke met ſoo veel bloedt der Martelaren is verze

Immers is dit by haer geen dwaſenyver geweeſt, gelijc

Tyran Martianus voor-gaf als hy de MartelaerJulianu

pynighen, met deſe woorden: Reckt hem uyt om gegeeſ/

worden, op dat fijnſotheydt openbaar werde: Doch de vr,

Martelaer antwoorde; Godt te kennen, is geen ſotheydt. (

ſoudt on-aerdighe, ja verbaſterde Kinderen zijn van U.

Godtzalige Voor-ouderen, indien ghy ſoudet meynen

aen de kenniſſeſoo weynigh gelegen ware: hier ſoude P

lus wederom moeten ſchryven, Gal.3 : 4. Hebt ghy dat



(vt.

- #tevergeefighdeden, Immers weet ghy dat de oude
en. Vºlriſtenen vervolght door de Arrianen, liever goedt en

oock#dt hebben willen verlieſen, als datſe met haer ſou

" En beleden hebben, dat de Heere Jeſus alleenlijckghe

: M#kerſgh met ſijn Vader was : En wat vervolginghen

rekinitºe voºr onders, ſelfs in defeuwe Stadt, hebben int

oºit "taen om de ſityverheydt der leere, kanU. L. niet onbe

d: ##tweſen,dewyle noch veel onder u leven,dieſelvein die

#ck#e zijn gheweeſt. Het moſt immers wat groots

## 11:25. Ick danckeu Vader, Heere des Hemels, ende

## Aerde, dat ghy deſe# voor den wyſen en verſtandigen
pWantborgen hebt, ende hebt deſelvigheden Kinderkens geopenbaert.

ghe, edierba#de Heere achtede de kenniſſe des Euange

9 #"ns bewijſt deſe ſijnaenſprake tot de ſyne, Matth. 13:11.

# * . tis ugegeven de verborgentheden des Koninghrijcks der Heme

#weten, maer dien is inktghegeven. Het was de kenniſſe
rO@d6/.# een Geloofs-articul, daer Chriſtus tot Petrus aldus van

#ck, Matth. 16:17. Kalighzjtghy, Simon Bar-Iona wantelcke#ſch en bloedt en heeft u dat niet geopenbaert, maar mijn Vader

# #in de Hemdenis. Het was de kenniſſe van de#
## Geloofs,daer Paulus deſen wenſch totGodt over dede,

3 #hef 1: 17. Dat de Godtonſes Heeren Ieſu Chriſti, u ghete

*“ Geeſt der wijſheydt, ende der openbaringhe in ſyne kenniſſe.

iſit weſten is niet ghehoegh dat ghy ſoo meer een ghemeyne

#JEondt van kenniſſeſoudet legghen, en dat ghy dan voorts

#erbeſorght ſoudet weſen om u praatjcks wat te verbeteS#n. Het Goudt,de Paerlen en koſtelijcke Geſteenten,diemen,

D## Pauli laſt, op het eenighe fundament Chriſtus bouwen

Julia hoet, ſijnſuyvere Leer-poincten des Heylighen Euange

rgggº, I.Cor. 3: II, 12. Ja, het is alleen dat ghebouw,

##"#welckuvan andere Chriſtenen onderſcheyt,want de uyt
beydt. wendige practijcke is meeſt onder alle die ſich van 't Pauſ

) Waſl#n hebben af-geſcheyden, deſelvige. Ickmeyne dan dat

# Penne,de nuttigheydt der kenniſſe wel heeft uytgebeelt,

"#ewelcke aldus ſchrijft: De kenniſſe maeckt ons, vaſt in den
tghyde * 4 geloo

* *

ſen, daer de groote Heere aldus Godt over danckte, . .
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geloove: nederighin het leven: devoot in het bidden: trae

ker in de Godtzaligheydt: vrolick in de hope: brandende in

de liefde: lijdtſaem in de verdruckinge: geruſt in de doodt:

ſy doet ons de aerde met blijdtſchap verlaten,en brengt ons

in den Hemel. Hierom behoort ghy alle ernſt aen te wen

den, om de ſuyvere Leere wel te kennen, en Mannen in ver

ſtant te worden, 1.Cor. 14:2o. Een eenvoudige Ziele ſprack

eens een ſoet woordt, als hyſeyde: Ick ben niet groot van oor--

deel, nochtans is mijn begrijp ſoo kleyn niet, of# de Stal

kaarſſen en Dwael-ſterren van de Somme wel onderſcheyden. Het

is bedroeft, dat vele beginnen te oordeelen, evenals den !

Heydenſchen Gallio, Act. 18:19. dat aen de vragen over de

Wet niet veel gheleghen is. Beter was het oordeel van

Laſtantius, dewelcke ſprekende van de kenniſſe Godts, ſey

de: Die Godt niet en kendt, al ſiet hy, ſoo is hy blindt: al hoort

hy, ſoo is hy doof: al leeft hy, ſoo is hy doodt. Hoe hoogh de

groote Auguſtinus de ſuyvere kenniſſewaerdeerde, blijckt

uyt ſijn roem over 't gheen hy alreede kende als hy ſprack:

'Deſ: dingen te overdencken, acht ick mijn wijſheydt te zijn: hier

in ſtelleick de rijckdom der zaligheydt: mijn hooghſte Philoſophie

is deſ, Chriſtum te kennen. Maer 't blijckt oockuyt deſeſijn

klachte, over ſijn onwetenheydt in vele dingen; Meerdin

ghen zijn my onbekendt, als my bekend zijn... Waermede dit
woordt van de beroemde Calvijn ſeer wel over-een-komt:

Dit wete ick alleen, dat ick niets en wete. Hoe verre is deſe op

rechtigheydt van deſe Mannen Godtsaf-gheſcheyden van

die hoovaerdige Geeſt van die Paepſche Petrus Abairaldus,

dewelcke voor-gaf dat hy maer eens van fijn leven op voor

gheſtelde vragen hadt moeten antwoorden, Neſcio, ick weet

dat niet: Ach! indien die groote Mannen noch ſoo veel

ontbrack in haer# , hoe weynigh is 't dan dat wy van

de dingen Chriſti verſtaen ! Hier komt ons het woordt en

de tranen van Iulius Caeſar wel te paſſe : want als deſe ſagh

en overdacht de daden van de groote Alexander, ſooberſte

de hy uyt in tranen, en tot deſe woorden, Nos vero quid !

* als of hygeſeydt hadde, Och wat is't gecnick gedaan hebbe, b

deſegroote daden van Alexander ! Doc
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Doch gelijck Iulius Caeſar hierom niet wanhopende, den

1 Degen uyt de handt wierp, maer dede oockſoo veel hy

' konde. Even alſoo moet ghy oock, lieve Chriſtenen, niet

wanhopende den Bybel uyt de handt werpen, maer ghy

moet alle vlijt aenwenden om uwe kenniſſe ſoo verre te

vorderen als doenlijckzy. Den Hemel heeft niet alleen de

Son en Mane,maer heeft oock veel kleyne flickerende Ster

rekens. Ghy kondt oock by een kleyn Lampje u werck in

huys doen : Alſoo heeft Godts Huys oock veel kleyne

lichjes, die oock aldaer voorgoedt worden op-ghenomen.

Ghyſendt alle uwe Kinderen wel School, maer ſy leeren

alle niet even vaerdigh : Cock 't gheloove dat maer als

##etaris is, wordt voor een goedt gelooveer

GIJOC. 1

Maerick wachte nu hier op geen andere vrage, als deſe,

Wat middel om tot ſoo een goede kenniſſe te komen ? Wat ſal

ick U.L. antwoorden? Wilt ghy een kort woordt? In het

Eylandt Florida, ſtaet boven de deure van een Kerckje, de -

naem Ieſus met deſe woorden aen, Diſce, age, crede: dat is,

Leert,werckt gelooft : De finis; Soeckt te leëren: tracht wel

te leven: en gelooft 't geen u wordt geopenbaert. Als ghy

deſe middelen wel ghebruyckt,ſoo ſult ghy de kenniſſe des

Heeren vinden. Maerick wil u liever denraedt van Augu

ſtinus voor-dragen, dewelcke deſe vier middelen gaf, om tot

kenniſſe te komen. (1.) Het leſen van de heylige Schriftu

re. (2.) Het hooren van de Predicatien. (3.) Het over

dencken van 't gehoorde. (4.) Het gebedt tot Godt. Ick

ſal tot deſe vier middelen, alleenlijck dit vijfde by doen:

(5.) Het Catechiſeren van het Huyſgheſin. Wie en weet

niet wat voordeel het geeft tot voort gangh in de kenniſſe,

alſmenſoo van yder Huyſgeſin een kleyne Kercke maeckt !

My dunckt dat ickalſoo Iſaac by Abraham ſie neder ſitten,

en denjonghen Timotheus een leſje van ſijn Moeder en

Groot-moeder hoor ontfangen.

Dit is de reden, Chriſtelijcke Huys-houders, dat ick

U. L. deſe myriëHuys-catechiſatieop-drage, en in't byſon

- - v * 5 der,
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der, De Morgen-oefeningen over de Articulen des Gelooft. My.

is niet onbekent, dat ghy van vele Boeckjes genoegh voor

ſien zijt: ickdiſch U. L. gheen nieuwe ſpyſe in deſen o :

maerick brenge maer alles tot een bekorte ordre. De vet

en verſcheyde Boecken over deſelvige ſaecke, maken ſol t"

rijdts dat er niet een wordt met vrucht in-geſien. Hieroi

heb ick vooryder Morgen ſtondt ſoo een korte catechiſa :

tiegheſtelt, de welcke in een groot quartier uyrsbequame-,

lijck kan voor-geleſen worden; ick hebſe alle ineen-ende N

ten van een Chriſtelijck Leven. Dit heb i

dertigh Oeffeningen af-ghedeylt, op dat in de tijdt van eer,

Maendt alles ſoude afgehandelt worden. Soo dat als ghy,

maer opyder morghenſoo veel tijdt hier in door-brenght,

als ghy ſomtijdtsgewoon zijt te verſlyten, in het afvegen
van u kleederen, in het ſien in de lucht wat weder dat het is,

in het gebruycken van u ontbijt, en in anderehuys-ſaecken,

die kleyne tijdt vereyſſchen, ſooſult ghy in eenjaer tijdts,

groote bevorderinge onder U. L. Huys-ghenoten beſpeu-,
TCIl. J

Maer, ick voege tot de Morgen-oefeningen, over de Arti-,

eulen des Geloofs, oock de Middagh-oefeningen, over de lich

# ten hooghſten,

noodighgeacht;te meer, dewyle het Chriſten-volck wey-f

nigh voor-ſien is met catechiſatien over de practijcke, daer dit,

nochtans een ſeer noodige ſake is Ghy zijt genoegh voor."

ſien van Tractaetjes en groote Boecken over de practijcke º

der Godtzaligheydt: Maer het gaet velen onder U.L. ge-,

Iijck het ſommige Lieden gaet die aen een groote maeltijdt,

komen: de veelheydt van de ſpyſe doet den appetijdt ver-,

# Veel leſens ſonder goede ordre, is maer als den ar-,

eydt van een paerdt in de Ros-molen, 't welckweynigh #

wegh vordert, al loopt het een gheheelen dagh. Soogaet,

het oock velen onder 't ghehoor van ſoo veel Predicatien:

't geen ſy op den Sabbath-dagh leeren, dat ontleeren ſy we

derom op de werck-dagh; vele hebben langhgheviſcht,en :
niets gevangen. Die loſſe en# practijcke, is

als een verſtroyde Compagnie,die ten roove wordt : 't gae N

IIMC
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Mhet den oogſt van Godts Acker-werck, als het met den

9"Dogſt van Iſraël voortijdts gingh, Joel 1:4. Wat de Rupſe
"9 #ft overgelaten, heeft de Sprinph-haen afgegeten. Veel# e

V" 'boomen hebben meer als drie jaren onvruchtbaerghe

9" ien, en vele Chriſtenen ſtaen tot de elfde fyre ledigh en

#9 apen op de marct, daer men praStijcke van Godtzalig
hiſe Heyd verkoopt,dewelcke dit eerſte leſje, ſelfs van den Hey

"# lenſchen Diogenes noch niet gekocht hebben, Kent uſelven.

nde. Nochtans is en de praatjckt der Godtzaligheydt ſoo veel
l e€l elegen, dat de Ziele onder de Gheloofs-articulen, het Ge

g"loove, ſonder de practijcke, niet anders als voor een dooden

ght Romp van Jacobus wort gekeurt, Jac.2:26.

ge" Is't U. L. waerde Chriſtenen,wel oytten rechte te bin-.

cºnen gekomen, wat het in heeft, ſichſelven te verſaken, Chriſti

C# voet appen te volgen: een nieuwe Creature te zijn: een matckſel

ij# Godt: weſen: als lichten te ſchynen onder een krom en verdrayt

P" geſlachte: dennieuwen menſche aen te doen: uyt Godtgheboren*s,

zijn: het leven Chriſtiafte beelden: door chriſti Geeſt geleydt t”

# worden: de wereldighekruyſt te zijn: de begeerlijckheydi gedoodt

# te hebben: in nieuwigheydt des levens te wandelen ? en wat dier
ſter gelijcke leſſen en laſten voor het Chriſtendom meer zijn?

rey Op dat ghydeſe dingen van der jeughtaenſoudet leeren

'd de uwebehertigen,ſoo dragheick oockaen U. L. op deſe

# myne Middagh-oefeningen: waer in kortelijck en ordente
ſck lijck de regulen en gronden van een ghemeyne en eenvoudige

# practijcke zijn begrepen. Ickmeyne dat het onder de be

" quaemſte middelen is, om in de kenniſſe der Religie wel toe

" te nemen, dat men de Ziele tevoren heylige door goedere

# gulen tot de practijcke : De Paerlen des Euangeliums en

"# zijn niet voor Honden en Swynen, Matth. 7:6. Maer die

# verborghentheden zijn voor die den Heere vreeſen, Pſal.

" 25: 14. 't Beginſel van alle goede wijſheydt is de vreeſe

" des Heeren, Prov. 1:7. De diſpuyten over de Religie ſou

te den meer vruchtsverſchaffen, indien de ſelvighe door een

en vleeſchelijcke eergierigheydt niet wierden op gheblaſen;

# maer datſe met nederighe Zielen Godtzalighlijck wierden
ſk gehou
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gehouden. Seght my is't niet een grooteydelheydt? Som--

mige bewyſen een Papiſt datmen de Schrifture machleſen.

en ſelve werpen ſy het Wet-boeck achter de banck. An

dere diſputeren tegen 't Vagevier, en ſelve loopen ſy na de

Helletoe : Syhouden ſtaende datmen Godt alleen moet

aenbidden,en ſy ſpreken noyt een goedt gebedt: Sybewy

ſen dat Chriſtus in de Miſſe niet en is, en ſelve vinden ſy

hem niet in het Avondtmael : Sy toonen dat Chriſtus al

leen deMiddelaer is, en ſelvenemenſy hem niet aen: Vele

diſputeren datGodt van eeuwigheydt ſijn verkieſinge heeft

gedaen, en ſelve ſoecken ſy haer daer van niet te verſekeren

door goede wercken: Sybewyſen dat Chriſtus niet voor

alle Menſchen is geſtorven, en ſelve toonen ſy niet, dat hy

voor haer is geſtorven: Sy houden het met deleere van de .

onwederſtandelijcke genade,en 't blijckt niet, datſe die oyt .

gevoelt hebben: Vele konnen ſtaende houden dat Jeſus de

- Wire Godt is, en ſy achten hem minder als een gheringh

T - Menſche onder haer bekende : En ſy houden ſtaende dat

men de Kinderkens doopen moet, doch ſelve leven ſy als

ongedoopte en brengen haer Kinderen erger op als de Kin

.derkens der Heydenen worden op-gevoedt.

Op dat deſe blame op ons Gereformeerde Chriſtenen

niet verblyve,ſoo is mijn hertelijcke wenſch en bede, Chri

ſtelijcke Huys-houders, dat ghy by tijdts de jeught onderwijſt

in de eerſte beginſelen van haren wegh,Prov.22:6. Indien .

nu deſe mynen arbeydt daer yets toe brenghen kan, ſoeſal

mijn werck-loon ſeer wel betaeldt zijn. Als ghy maer de

tijdt van een quartier uyrs aen u Tafel te koſte leght, ſoo

kondt ghy in een maendt tijdts alle deſe plichten van wel

leven ſeer bequamelijckaen u Huyſgheſin voor-leſen. En

als ghy oock de Avondt-oefeningen daer by doet,dewelc

ke mede op de ſelvige mate zijn geſtelt, over de Geſchiede

niſſen van de H. Schrifture,ſooſal U.L. Huys zijn,als het

Huys van Obed Edom,'t welck om de Arcke Godts geze-,

gent wierdt. - -

Wel op dan,Chriſtelijckt Huys-houders, ſlaet de handt eens
4CIn



2 aen dit noodighe werck, geeft een uyrken daeghs voor de

Ziel-ſorge van die U. L. ſoo dierbaer zijn bevolen. Daer

wierdt eens van Entas geſeydt:

omhinAſcani,cari ſtat cura parenth.

Dat is,
’

Eneas heeft noyt Troyen ſoo bemindt,

Als hy beſorght was voor fijn teeder Kindt.

Drie dinghen vereyſchten de Oude in de Huys-vaders:

Vooreerſt, datſe haer Kinderkens wel moſten op voeden:

Ten tweeden, datſe haer wel moſten doen onderwyſen: Ten

derden, datſe deſelvighe wel moſten bewaren. Hier op ver

trouwde ſich Agaſocles (die Sparta geregeert heeft) alſoo,

dat hy alleenlijck wilde een Diſcipel zijn van dieMandaer

hy een Sone van was. Wat wonder, het oude woordt is,

Pietasfraudemnon habet: dat is, de Godtvruchtigheydt der

Ouderen tegen hare Kinderen is ſonder eenige bedriegerye.

De School-meeſters hebben ſelden ſoo een herte tot haer

Leerlinghen: 't gaet hier ſomtijdts, ghelijck het de Keyſer

Maximilianus gingh, die eens uyt-viel in deſe woorden:

Indien mijn Pedagoogh Petrus noch leefde, ickſoude maken dat

hyleedtiveſenſoude hebben van 't ghene by my in mijn kindiſche

jaren ghtleert heeft. Hierom tradt Theodoſius dickwils in de

Schole van de Meeſter Arſenius, om te vernemen hoe het

aldaer met ſyne twee Sonen toe-gingh. Het is niet uyt te

drucken, wat diepe indruckſelen de onderwyſinge van Ou

ders aen de Kinderen geeft: Ickſegge van Ouders dieſelve

beleven,'t geen ſy hare Kinderkens leeren. De fabelſeydt,

dat de Kreeft ſijn Soon beſtrafte over het krom ter zyden

uyt-gaen: Maer de jonge Kreeft antwoorde: Gaet my recht

uyt voorickſal u volgen. Wat is't, of d'Ouders de Kinderen

anders leeren als ſy ſelve doen : Maer als Ouders ſelvebe

leven't geen ſy haer Kinderkens leeren,dan heeft het onder

wijs ſijn kracht. Denckt dan Chriſtelijcke Hºy-home :
- at



dat ick door deſe regulen van wel leven niet alleenlijckuwe

Huys-genoten beooge, maerickſie oock op U. L. ſelve.

JA bove Majore diſcat arare minor.

Dat is,

De oude Os die trede voor,

Dan volght de jonge vlytigh 't ſpoor. .
" figu

Gebruyckt dan voor uſelven en voor de uwe deſe Huys

oefeningen, dagelijcks hebt ghyghelegentheydt om door

verſcheyde op-weckingen ſoo door openbare Predicatien,

als door verſcheyde Tractaetjes de Huys-plichten ontrent

U. L. Kinderen en Huys-ghenoten behoorlijck te verſor

gen. Maeckt niet dat veel verſuym in deſen worde begaen,

als tot noch toe blijckt uyt de groote on-ervarentheydt in

de kenniſſe des Euangeliums, en noch meer, uyt het onge

bonden leven van de Jeught. Indien Diogenes onder ons

leefde, hy behoefde niet meer te ſegghen, Dat by liever een

Beeſt ware van een Burger onder de Magarenſen, als een Kindt:

Dewyle die Lieden meer ſorgedroegen voor de opvoedin

e van haer Beeſten, als van haer Kinderen. Maer hy ſoude

ien,dat veel Chriſtenen meer arbeydt doen om een Hondt,

een Papegay, &c.yetste leeren, als om haer Kinderen wel

te onderwyſen in het Chriſtendom. Ick klaegh niet over de

ſorge voor het tijdtlijcke leven der Kinderen: want de Ou

ders zijn in 't gemeyn hier in arbeydtſaem genoegh. Geen

ſpreucke uyt de H. Schrifture hebben ſy vaſt'er in de mcmo

rie, als deſe, 1.Tim. 5:8. Sooyemandt de ſyne, en voornament

lijck ſyne Huysegenoten niet en verſorght,die heeft het geloove ver
lochent, ende is erger dan een ongheloovige. Hier zijn de meeſte

Ouders als de Egels, de welčke haer ſoo met Appelen en

Peeren beladen voor haer Jonghen, datſe dickwils nauw

konnen voort komen. Maer de Ziel-ſorge wordt by velen

verſuymt: Crates de Philoſooph wenſcht dat hy op ſoo een

hooge Bergh mochte ſtaen,dat hy alle de Menſchen konde
COC



uw toe-roepen : En vraeght ghy wat hy haer# ſoude? '

t Hy ſoude haer dit toe-roepen; Waer wilt ghyhenen, O dwa

ſe Menſchen ! ghy die geldt vergadert voor uwe Kinderen, ende

verſuymt ondertuſſchen haer te onder-wyſen ? Maerſoo een

Crates is yder Predikant op de Predick-ſtoel. Ickſchrick,

als ick over-dencke de onnatuyrlijcke wreedtheydt der Jo

den,die haer Kinderen in de gloeyende armen van het Beelt

Moloch lieten verbranden, maer noch verſchrick ick meer,

als ick i : nercke hoe dat vele Ouderen hare Kinderen laten

ys opwaſſchen,om door de klauwen derDuyvelen inden Hel

'g ſchen brandt af-geruckt te worden. Als noch by ſommige

n, Ouders yets wort gedaen omtrent het ſtuck van Religie,ſoo

in leeren ſy haer Kinderen maer eenige Vraeghjes die haer wat

r- wyſer mochten maken, maer ſy geven haer geen Regulen des

1, levens die haer wat beter mochten maken. Dit heeft my be

in#om deſemyne# te ſamen te ſtellen,

t- op dat ſoo door goede Regulen, als oock door Hiſtoriſche

Is Voorbeelden der H. Schrifture,de konſt van Chriſtelijck te

en leven de Jeught mochte in-geſcherpt worden. Senecaſey

': de, Die niet en weet dat hy moet weten, die is een Beeſt onder de

'- Menſchen. Maerwy moghen met meerder reden ſeggen:

le Die niet en weet dat hy moet weten in de Religie,die is er

t; ger als een Beeſt onder de Chriſtenen: Ontfanght dan deſe

:l onderrichtinge over deſemyne Huys-oefeningen. -

e Ick heb deſe Catechiſatie bepaelt binnen de tijdt van een

Maendt,op dat de Repetie te meer ſoude gheſchieden. En

n dat alſoo, dat als ghymaer u Almanachin-ſiet, of den dagh

van de Maendt in-dachtigh wordt, dat ghy terſtont kondt

ſien, wat ghy des morgens, des middaghs, ende desavondts

- ten minſten behoort te over-leſen.

Yder Oefeninge voor yderdagh is ſoo kort, dat ghy in

1 een groote quartier uyrs deſelvige kondt door-leſen,ſoo dat

7 # voor de geheele dagh maer een uyre tijdts van nooden

| |1GDC,

De Antwoorden op de Vraegjes ſtel iek in de Morgen

oefeninghe wat kort, om de memorie niet te": -

JMaCT
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'. Maer in de Avondt-oefeninge wat langh,om in weynigh

vraeghjes veel Geſchiedeniſſen af te handelen.

De letter A. beteyckent dat het een vraeghje is voor de

minſte in het Huyſgeſin : De Letter B. voor die wat ouder

zijn : En de letter C. voor de oudtſte.

Het ſal te veel zijn deſe Vraegjes in't eerſte opyder dagh

van buyten te doen leeren : Daerom ſoude ick u deſe raedt

geven. Doet in de eerſte Maenden niet meer, dan# yder

dagh de Oeffeninghe voor te leſen voor het Huyſgheſin:

Daer na, laetſe alle maer die vraeghjes leeren daer de A.

voor ſtaet: en leeſt haer de andere voor. Doetſe de volgen

de Maenden oeck die leeren daer de B. voor ſtaet: En daer

na oock, daer de C. voor ſtaet; en vraeght over maeltijdt

wat er is onthouden: Ghelijck de oude Philoſophen ghe

naemt Gymnoſophiſten,alle avondt hareLeerlingen afvraeg

den,wat ſy op dien dagh hadden aen-geleert: Soo ſult ghy

in een jaer tijdts wonderlijcke vorderinghe in U.L.huys

houden vernemen.

Is't u te veel deſe Oeffeninghen alle dagh te onderhou

den, ſoo laetſe ten minſten uwe betrachtinghen zijn, op de

dagh des Heeren, en als ghy by malkanderen komt, of

als ghyſelve tijdt-verdrijf ſoeckt : Siet dan maer u Alma

machin, en ghy ſult dadelijck op yder ſtondt van de dagh

in het gantſche Jaer, konnen ſien wat ghy behoort te

#leen , en van wat dinghen dat ghy# te ſpreec

CIl,

Indien ghy dan noch deſe dingen wel waer neemt, dat

ghy des morgens een gebedtſpreeckt, een Pſalm ſinght, en

een Capittel leeſt uyt de# des nieuwen Teſta

ments: Indien ghy dit oock doet des middaghs, ende des

avondts, alleenlijck met dit onderſcheydt : dat ghy des

middaghs leeſt een Capittel uyt de Spreucken, of uyt den

Predicker van Salomon, en des avondts, een of meer van

die Capittelen, dewelcke worden aen-gheteyckent inyder

Avondt-oefeninge, ſoo ſal hier door U. L. Huyſgeſi

een kleyne Chriſtelijcke Kercke worden, en ghy ſult n
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ziele en lichaem rijckelijckghezegent worden: Inſonder

heydt, indien ghy om van u Huyſgeſin een kleyne Kercke

te maken, oockdeſe Huys-geſangen voor Kinderkens ge

maeckt, hierby voeght. . Gheſangen zijn een byſonder

werck des Geeſtes, onder de eertytelen dewelcke de Geeſt

Godtsaen den Koningh David geeft, is oock deſe, dat hy

lieflijck was in Pſalmen Iſraels, 2 Sam.23:1. De Heydenen

hebben wondere dingen aen hare Sangers toe-geſchreven.

Haren Amphion ſoude door geſangh de muyren vande ſtadt

Theben hebben op ghehooght. Haren Orpheus ſoude door

ſijn gheſangh de Boomen en Bergen hebben doen danſſen,

de Revieren doen ſtilſtaen, en de wilde Beeſten tam ghe

maeckt. Haren Arion ſoude door ſijn# eens

Dolphijn hebben aen-ghelockt, op welcke hy ſich in Zee

werpende, 't gevaer des doodts onder de Zee-roovers ſou

de ontkomen weſen. Doch deſe dinghen maer voor Hey

denſche fabelen achtende, vinden wy in geeſtelijcke geſan

gen de waerheydt van het gene deſe fabelen afbeelden kon

nen. Want Davids Pſalmen en geeſtelijcke Geſangen zijn

een rechte ſtoffe tot op-bouw van de muyren van de ſtadt

Godts, daerin leggen allerley geeſtelijcke materialen voor

de muyren van het# Jeruſalem. JAthanaſius

noemde hierom de Pſalmen Davids, een kleynen Bybel. De

heylige Geſangen brengen een beroeringe in de herten die

als harde ſteenrotſen, als hooge Bergen, ende als ſtroomen

de Revieren van quadeluſten zijn. Auguſtinusghetuyghde

dit van hemſelven: Ickquam, ſchrijft# , te Milanen in de

Kercke, en hoorde de Geſangen der Kercke, waer door ickſoobe

wogen vierdt, dat ickdaer door de# aenprickelinghe vernam

tot mijn bekeeringe,en noch vorders ſegt hy: Ick ben door 't Ge

ſangh der Kercke dickwils bewogen geweeſt tot tranen overmyne

onden.De Pſalmeh Davids brengen ook een heyligevreug

de over de ziele: Men ſeght van de Muſijcke, datſe den be

droefden vervrolickt : Doch dat is maer een licht-voor-by

# beweginge, die niet langer duert als 't geluyt van de

Cmme of van de ſnaren. Maer de heylige Geſängen ghe-,
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ven een herten-vreughde, die 't gemoedt een vaſtein-druck

geeft: dewyle niet alleen een ydele windt des mondts, ofte

een gedreun der ſnaren daer by is, maer de windt des Hey

lighen Geeſtes, wiens tale de geeſtelijcke Gheſangen zijn:

Menſingt dan niet alleen met den# 1.Cor. 14:15. maer

ſelfs door den Geeft. Dochinſonderheydt is in de heylighe

Geſängen een byſondere kracht der vertrooſtinge tegen al

levyanden, en in allerley noot: David vondt daer in al ſijn

trooſt in ſijn verdruckingen, Pſal.1 19:54 ('we inſtellin

gen zijn myne Geſangengheweeſt ter plaetſe myncrvremdelingh

ſchappen. Als de Godtzalige Comus vluchten moſt,ſoo nam

hyâlleenlijckſiin Pſalm-boeck met hem. Gregorius Nyſſe

nusſeyde; O ! hoe aengenaem en nuttigen Met-geſel is David

Als Baſilius in ballinghſchap moſt gaen, ſoo ſongh hy tot

ſijn vertrooſtinge den Pſal.24:1. De Aerde is des Heeren &c.

Als de Keyſer Mauritius ſijn Vrouw en Kinderen voor ſijn

oogen ſagh vermoorden,en dat hy nu oock wiert belaſtſijn

hals onder de bijl te legghen, ſoo trooſte hy ſich met deſe

woorden Davids, Pſal 1 19:75. Ick weet Heert, dat uurtge

richten de gerechtigheydt zijn, ende dat ghy my uyt getrouwigheyd
verdruckt hebt. De Kerckelijcke# verhaeldt ons, als

de Arianen nu de deuren der Kercke hadden geſloten en dat

ſe Baſilium met de ſyne daer in ghevangen hielden: dat doe

deſe Godtzalige lieden ſongen den Pſal. 24. en dat op deſe
woorden,vers 9. Heft uwe hoofden op ghy poorten,exc. de deu

ren der Kerckevan ſelfs zijn open gegaen. Daer is een ſoet

geval in de Hiſtoryen van onſe tyden aen geteyckent. Een

ſeker Geſant van den Keyſer, reyſende door Turckyen op

Paeſch-dagh, hoorde in 't velt een Boer ſinghen een geeſte

lijck&# van de opſtandinghe Chriſti in de Hoogh

duytſche tale : De Geſant verwondert zijnde dat hy dit in

het landt der Turcken hoorde, hielt ſtil, tradt van ſijn paert

en gingh na den Boer op 't velt; hem vragende, hoe het by

quam dat hy een Gheſangh van Chriſtus ſongh. De Boer

antwoorde: Ick ben een chriſtengevangen van de Turcken, en

ickſie geen middel om uyt verloſt te worden : Evenwel#
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d de het Chriſtengeloove, en vertrouwe my op mijn zalighmaker Ie

te ſus: en##geenPred## onderhou

+ de ickmijngheloove, en trooſte my door de Gheſangen die in mijn

n: kindiſche jaren onder de Chriſtenen heb geleert : De Oude had

# den dit woordt dickwils in de mondt, men ſinght fijn vyan

# den doodt. Het is by verſcheyde voor-val geſiën. De Biſ

ik ſchop Theodulphus was gevangen geſet van de Keyſer Ludo

in vicus Pius: als nu de Keyſer verby het venſter van de gevan

geniſſe gingh, ſooſongh deſe Biſſchop een geeſtelijck Ge

ſangh, 't welck de Keyſer ſoo beweeghde, dat hy hem ter

ſtont vry uyt liet gaen : my ghedenckt, dat ick in de reyſen

van de Schipper Bonte-koe gheleſen hebbe, dat hy met een

Wilde ſittende in een Schuytje, bemerckte dat de Wilde

van ſin was hem te vermoorden, doch als hy luyde begon

:

:
0t

c. tot God te ſingen, dat de Wilde van ſin veranderde, en hem

n behouden aen landt bracht. Ja het is meermaels geſien, dat

n de geeſtelijcke Geſangen groote kracht hebben gedaen te

ſe ghen den Duyvel,ſelve Lutherus hadt dit woordt dickwils

in den mondt: Komt, laet ons ſinghen tot ſpijt van de Duyvel.

d Men ſeght dat de booſe Geeſt een Hater is van de Muſijc

ke: 't bewijs was in Davids Harpe, waer door hy de booſe

Geeſt van Said bedwongh. Maer inſonderheyd zijn de gee

ſtelijcke Geſangen een rechte hert-ſterckinge tegen deang

ſten des doods. Als de vrome Babilas na het Schavot ging,

ſoo trooſte hyſich met deſe woorden, Pſal. 1 16:7. Mijn

ziele keert wederom tot uwe ruſte, oc. Johannes Husſongn

Pſal 31. Als hy na het vyer geleydt wierdt: Paulus en Si

las ſongen Lof-ſangen, als ſy haer doodt-vonnis waren ver

wachtende. Ja onſe Heere Jeſus ſelve vondt ſijn trooſt in

- Davids Pſalmen als hy nu na ſijn doodt ſpoedighde, Matt.

1 26: 3o. Als ſy den Lof-ſanghgheſongen hadden, gingen ſy uyt

na den Olijfbergh en fijn laetſte woorden aen het Kruys wa

ren uyt Davids Pſalm-boeck gehaelt, Matth.26:46. Mijn

Godt,mijn Godt, waarom hebt ghy my verlaten: uvt Pſal. 22:2.

Endeſijn doodt-ſtemme, Luc.23:46. Vader in uwe handen

bevcleickmynen Geeſt, is gehaelt uyt Pſal.31:6.

- , - / # # 2
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Dewyle dan de geeſtelijckeGeſangenſoo groote vrucht

gheven voor ziel en lichaem ,ſoo is lichtelijck af te nemen

hoe verre vele Menſchen vervremt zijn van deſenGeeſt der

- Heyligen. Het wordt by de Heydenen aen geteyckent als

wat wonders in de nature, dat Ateas de Koningh der Scyten

liever 'tgebrieſch van een Paerdt hoorde, als 't gheſpel van

Muſijcke : Dat Demoratus foodanighgheſpel maer hieldt

voor eenydelbeuſelen: dat Philippus ſijn Soon Alexander

over ſijn luſt in ſingen en ſnaren-ſpel beſtrafte. Het was by

haer een ſpot-woordt voor#he verſtanden.

Utrempro Cytharagaudet habere Midas.

Hyacht veel meer een fleſch vol Wijn,

Als tonghen ſnaer van Muſicijn,

Sy verhaelden met verachtinge het ſeggen van Archida

mus, die hoorende van yemandt ſeggen, die Man is een goedt

Muſicijn, daer op antwoorde, by ons is een goede Kock een

oedt Man. Maer het is meer verwonderenswaerdigh, dat

onder Chriſtenen ſoodanige Lieden gevonden worden, de

welcke gheen luſt vinden in de heylighe Geſangen Iſraels.

Iulianus ſtopte ſijn ooren toe, als hy een Pſalm hoorde ſin

gen, alſoo zijn vele doof en onbewegelijckals ſy in mael

tyden of in andere plaetſen een# Gheſangh hoo

ren: recht een Adderen gebroedtſel, Matth. 3:7. Wantge

lijck de Adder de ooren ſtopt voor de beſweringhe, alſoo

ſien deſe Lieden de geeſtelijcke Gheſangen aen, als een be

ſweringh tot uytdryvinge van den ouden Adam, dieſe niet

gaerne quijt ſouden worden: ydele en ontuchtighe Liede

ren zijn haer vermaeck, en alſſe al van een Pſalm of geeſte

lijck Geſangh ſpreken, het geſchiedt ſpots wyſe, gelijck de

Babyloniers tot de Joden ſchimpten, Pſal. 137; 3. Singht

ons een van de Liederen Xions. Doch andere gedachten zijn

by de Godtzalighe. Hoe hoogh de geeſtelijcke Geſangen
l inachtinge zijn gheweeſt by de Joodtſche Kercke, blijckt

uyt
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uyt de gheſette ordre van Sangers voor den Godts-dienſt,

I.Chron, 8: 15, 16. Davidſeyde tot de Leviten, datſe hare

Broeders de Sangers ſtellen ſouden. Het was doe een gemeyne

opweckinge, Pſal.95: 1. Komt laet ons den Heere vrolickſin

gen. De Joden vertellen dat den Ezel daerom van den Al

taer is geweert, om dat, als Noah in de Arcke den Heere

loofde met Geſangh, waer onder de Vogeltjes oockhaer

ſtemme lieten hooren, dat doe den Ezel met ſijn luy bulc

ken en ſchrappen met de voeten, hem verhinderde.

Degeeſtelijcke Gheſangen zijn ſoo hoogh geacht by de

eerſte Chriſten Kercke, datmen doe ter tijdt op het velt, in

de winckels, op de ambachten gheſtadigh geeſtelijcke Ge

ſangen hoorde ſinghen: Hierom hebben de oude Leeraers

der Kercke veel geeſtelijcke Geſangen gemaeckt, ghelijck

deſelvighe noch te vinden zijn in de Schriften van Ambro

fius, Hieronimus, Prudentius, Laëtantius, ore. De oude Lee

raer Hieronimus maeckte eenGeſangh om de Recht-gevoe

lende van de Arrianen te onderſcheyden : Waer in deſe

woorden ſtonden, Eerezy Godt den Vader, den Sone, ende den

Heyligen Geeſt.'t Welck de Arrianen niet en wilden ſingen,

om datſe de Heylige Drie-eenigheydt niet en erkenden, maer

ſy waren gewoon op deſe woorden ſtil te ſwygen, ofte ver

anderen deſelvige aldus, Eerezy Godt de Vader doorden Some

in den Heyligen #
Niet alleen de Leeraers der Kercke, maer oock ſelfs de

Chriſten Keyſers hebben groot werckghemaeckt vangee

ſtelijcke Gheſangen : Conſtantinus was welghewoon ſelve

Voor-ſanger te zijn : Theodoſius gingh noyt ten ſtryde, of

hy ſongh eerſt met ſijn Soldaten. Ja Theopheus heeft ſelve

eenige Geſangen ghemaeckt voor de Chriſtenen, ghelijck

oockghedaen heeft Conradus II. Ende om noch yet nader

te ſeggen 't gheen ſlaet op dat mijn oogmerck. Theodoſius

de Jonge, hadt de gewoonte, dat hy met ſijn Vrouw,Su

ſters en Kinderen,des morgens,des middaghs,en des avonds

alle dagen geeſtelijcke Geſangen ſongh. Carolus de Groote

gafoockdeſe laſtaenſijn Kinderen,ende hy dulde niemand
* * 3 tºn
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in ſijn Hof, als die ten minſten de gewoonlijcke Geſangen

des Godts-dienſts wel kende. Alberts IV. Hertogh van

Ooſtenrijck was ſoo tot geeſtelijcke geſangen genegen, dat

hy van de Hovelingen een Monnickwierdt genaemt.

Als ick dan alle deſe redenen voor my hadde tot dit mijn

oogmerck, nevens de laſt van Paulus,om niet alleen met de

Pſalmen Cavids,maer oockgeeſtelijcke Liedekens,Col. 3:16.

Den Heere te ſingen, ſoo hebbe ick raedtſaem geoordeelt,

deſemyne Huys geſangen oock U. L. mede te deylen. Te

meer, dewyle de ſelvige paſſen opyder Oefeninge in mijn

Huys-catechiſatie, op dat door middel van een kort geſangh,

niet alleenlijck de Huys-geſinnen geſticht mogen worden,

maer oock op dat den korten in-houdt van yder oefeninge

te beter en de memorie van de Kinderkens werde in ghe

ſcherpt : op dat alſoo yder Huyſgheſin een dagelijckxſche ,

Kercke zy, ja een afbeeldtſel van het hemelſche leven;

Athanaſius ſeyde : Der Enghelen werck is een gheduyrige Lof

ſangh. Haer Geſängen over de geboorte Chriſti is genoegh

bekent, ia de zalige worden aen Johannes vertoont ſingen

de het Geſangh dat Moſis haddeghemaeckt, Apoc. 15:3.

Auguſtinus ſeyde dat er niets op deraerde was, 't welck het

hemelſche leven nader afbeelde, als een gheſelſchap van |

Vrome, die den Heere lofſingen: Ende gevraeght zijnde,

wat wy in den Hemel ſullen doen, antwoorde, ons gheheele

werck ſal weſºn, een geſtadigh Halleluja. Gelijck dan David

de ghewoonte hadde, van driemael des daeghs ſijn ſtemme

Godt te laten hooren, Pſal.55:18. Soo is mijn wenſchen,

dat de Chriſtelijcke Huys-houders oock haer werckma

ken om met hare Kinderkens driemael daeghs een kort ge

ſangh den Heere op te ſingen.

ck ben niet beſorght geweeſt om een wel-geſtelde ſtijl,

ofhoogh-dravende woorden te gebruycken: maerick heb

maer op gemeynſaem dicht acht gheſlagen, dewyle het ge

bruyck moet weſen oock voor Eenvoudige en Kinderkens.

De Menſche is ghewoon aen de ſnede van woorden en aen

de komſt van dichten ſich ſoo te vergapen, dat hy op #ſa
- CIR



ken ſèlve geen acht geeft : Het beſte geſangh is niet opde
tonge, maer in het herte, Col.3:16. De Geeſtelijcke Muſi

cijn bereydt eerſt fijn herte, Pſal. 1o8: 1. een hyſijn ſnaren

ſtelt ; Als 't herte niet wel is bereydt, dan acht Godt het

ſingen maer voor een getier, Amos 5 ; 23. Iac. Auguſtinus

ſeyt, Godt heeft meer luſt in het baffen van Honden en in

Yhet loeyen van Koeyen,als in het geſangh dat ſonder bewe

ginghe des herten geſchiedt. Een ſeght ſoetelijck vande

Choor-gheſanghen der Papiſten, Sy ſchreeuwen luyde in de

Kercken, maer ſy worden niet ghehoort in den Hemel, om dat ſy

meer met de tonge als met het herte fingen. Een Chriſten moet :

een andergheſangh maken als een levendlooſen Orgel of

Harpe. Iuſtinusſeyde, het is de gewoonte der Chriſtenen,de Ge

Janghen duydelijcken eenvoudighlijck teghebruycken. Het IV.

Concilie van Carthago belaſté expreſſelijckaen de Voor

ſangers. Siet,dat ghy met der hertenghelooft, 't geen ghy met de

tonge ſinght : Om deſe redenen heb ick een gemeynſame en

verſtandelijcke ſtijl gebruyckt, op dat ydereen met fijn ver

ſtandt ſoude konnen ſinghen, 1.Cor. 14:15. In beweginge

des herten.

Ontfanght en ghebruyckt dan Chriſtelijcke Huys-hou

ders, oock deſen mijn gheringhen arbeydt : maeckt van u

Huys-geſinnen kleyne Gemeynten, oefent U.L. in dit

Hemelſche werck ſoo lange, tot dat ghy wert overgeſet om

oocku toon te houden onder de Heylighe in den Hemel,

3't welck U.L. allen hertelijck toe wenſcht

U. L. dienſt-bereyde Dienaer

in Chriſto

Franciſcus Ridderus.

Rotterdam den 18. De

cember 1657.

Op



t Op deſe drievoudige Verſtandt

en Ziel-bewerckende

OEFFENIN GEN

VA N DEN

Berwaerdigen, Godtzaligen, Hoogh-ge

leerden, Vol-yverigen

D.Franciſcus Ridderus,

Getrouw Dienſt-knechtJeſu Chri

ſti in ſijn Gemeynte tot

Rotterdam.

Ndit drievoudige Vertoogh'

Sietgby, 0 Leſerſ voor het oogh
Gemaelt#heylge Oefeningen

Van Godtsverkoren Gunſtelingen:

2"Morgens, 's Middaghs, 's Avonds weer

Zºt lofenprijs van haren Heer,

'k Hoef uit de wijſheydt en denyver

Niet aen te pryſen van den Schryver,

Zeeſt ſelfs, en ſet hier proeven van

Een drie-maelpryſens waerdigh Man.

er S. Simonides



Aen deenere

HUYS-HOUDERS:

Beſonder in de bloeyende Gemeynte

T O T

R. o T T E R D A M.

HV:#dieuw disſiet met een Ringgefloten

Van lieve Kinderkens, die als Olijfboomsloten

Haer breyden uyt,en met ſoo eene Tafel-kroon

Te proncken aen den dis zijt dagelijcks gewoon:

Siet hier een deftigh Man, die tot uw toe-getreden

Met een Papieren gift te ſeggen wenſcht, de reden

Van ſijn# welaen, ſchickt hem een plaetſe by,

Hy ſal uſeggen, wat de reden daer van zy :

Hyſagh het groot verval van vele Huys-geſinnen

Hoeweynigh kenniſſe, en vreeſt Godts daer binnen

Gevonden werdt, en hoe 't al-om noch meer verviel,

Door 's Vaderen verſuym; dit ſmert hem aen de Ziel,

En weckt hem op het werck te nemen onder handen,

Om ſoo het moglijck was te wiſſchen af die ſchanden

Van 't aengeſicht des Landts, ickſal, ſeydt hy, ick kan

Niet ruſten,eerick daer de Huys geſinnen van

Gewaerſchouwt heb, ick moet de Vad,ren eens berichten

Vanhaervereyſchten ſorgh, en Vaderlijcke plichten

ontrent het heylighzaidi,waermeed de milde Godt

Haer begenadight heeft uyt Xions# :

Om ſoo de wat'ren van#n toorne-vloedt te ſtutten,

En met de dammen van# af te ſchutten; -

+ + 5 Uyt



l deſen yver is dit bundelken Papier -

eyl des Landts gevloeyt, dat uw'de Schryver hier

Met open hertaen-biedt, ontfanght,ontſanght het Vaders !

Met een verplicht gemoedt, door-ſnuffeltdeſe bladers

Tot nut beſchreven van eenyder Huys geſin,

En druckt’s uw teere Jeught met ſulcken yver in

Als uw geſchoncken zijn, en laet uw niet genoegen,

Indien ghy door uw ſweet, en met uw daeg'lijkx ploegen

Uw Kinderkens verkrijght een ſpijs die 't lichaem voedt,

- De meeſte ſorghleydt in't bewercken van 't gemoedt.

Dat wert uw hier geleert, de Man Godts was bewogen

Met uwer Kind'ren heyl, dies maeld, hy voor uw oogen

Uw plicht, en voor ſorgh af, en gafuw onderwijs

En ſtof om oockaen haer te ſchaffen Xielen-ſpijs.

Getuygen zijn hier van dees nutte Oeffeningen,

Hier is een ſuyv're Melck voor de jonge Zuigelingen,

Voor Mannen vaſte ſpijs, wel aen, ontfanght dit ſchrift,

En kuſt met blyd'er hert die waerde Letter gift:

Leert daer uw Kind'ren uyt haer grooten Schepper kennen,

En tot des Heeren dienſt van kindts-been afgewennen;

Dat is, O Vaderen ! het geen dat uw betaemt,

Waer ſonder ghy niet waerdt zijt Vaderen genaemt.

Ick wil beſonderlijck tot uw mijn reden keeren,

O Rotterdammer Volck! wilt van uw Herder leeren

Deesaldermutſte plicht, geleght op uw gemoedt,

Ontrent uw teere Ieught, ontrent uw' eygen bloedt.

Och ! mocht de bet'ringh van d'ontſtelde Huys-geſinnen

Doch eens van uwe Stadt, en Huyſenaf beginnen!

Dat is uw's Herders wenſch, tot wienſijn reden ſtreckt,

Op d'eerſte plaets,och waert gyt eerſt oock op-geweckt. !

Wel immers is er niet uw aen te pryſen nader

Als deſe Kinder-ſorgh, de ſoete naam van Vader

Is bandts alleen genoegh. Sietſelfs de Dierenaen,

En hoeſ op hare wijs u ſchijnen voor te gaen:

't Siciliſch hertien leert ſin unilpſche Ionghſkens ſpringen,

Het Nachtegaeltjen leert ſijn teere Ionghſkensſingen, -

- En
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En quelen (alſmenſeydt,)nu grof nu wederfijn,

En hoe de lage ſtem moet op-getogen zijn.

Leert ſoo uw Kinderkens den Heyligen Bergh op-ſtygen,

Ickſegh, den Heuvel Godts,de monden die nu ſwygen

Laet die des Heerenlofuyt-galmen over-luyt,

Tot dat de ſchelle ſtem in 't Choor des Hemels ſtuyt.

Hiertoe leydt uw dit Boeck om recht uw zaedt te ſtieren;

'k Bid, laet dit Kiel-bancket uw Tafels ſteedts verçieren:

Geen waerdiger gericht kan proncken op uw dis,

Als in dit deftigh Boeck de Kiel bereydet is.

De Gronden leggen hier van kennis, tucht, en zeden,

En hoe van jonghs af aen op Godes wegh te treden:

Volght doch uw R ID DE RS raedt, vermaeckt uw"

ſyne ſtem ? -

Volght oock dit Pen-bericht, dat bid uw nevens hem,

Uw toe-genegen Herder

e

S. Simonides.

- - -

Op het Werck.

WE" ghy ons herten-luſt,O goede Godt ! vervullen,

Ons wenſch waer dees, bericht hoe dat wy 't Ionghs

kgn ſullen | | - -

Ons van uw toe-geſeydt, op-queecken in u vrees,

O quam die Bood' noch eens, die ons dat onderwees,

Die Hemels Bood', ſooſoud' een Bocxken uyt-geleſen

Uyt duyſenden, tot danck uw opgeoffert weſen,

Riep eens de Vader uyt van Simſon, Manoah;

Siet daer, ſijn herte brack hem van verlangen na

Des Engels weder-komſt, om hem fijn plicht te leeren,

JAen het beloofde Kindt ; wel, heeft ſoo een begeeren v -

-
- O a



Vaders! oockuw Ziel bevangen ? treedt hiertoe

deſe blaen, en leert uyt uwen Ridder hoe

kind'ren in de vrees des Heeren op te trecken,

Laet ſyne leſſen beyd uw oor en herten vecken:

Schat oockvry# dien Man, en Hemelſchen Geſant,

Dit ſoo Godts vrees van jonghs in uwe Kind'ren plant. •

w

Een ander.

Efouten breyden uyt d'ontſtelde Huys-geſinnen

D# over Kerck en Landt,haer qualen daer beginnen,

Het is dan Kercken Landt terecht gereformeert,

Wanneermen eerſt haer plicht de Huys-geſinnen leert.

Aen den Autheur.

D IE Kerck, en Scholen eerſt een brave gift

vereerde,

De Maeghden naderhandt haer Chriſten-leſſen
leerde :

-

Komt tot de Kind'ren nu,0! die heeft welge

leeft,

Die ſoo voor yder een ſjn plicht en leſſen

geeft.

S. Simonides,



op de ſtichtelijcke, noodige, en wel

wrochte M. o R G EN, DA G

en A V o NDT

o E FF ENCI Xg ESAG.
Van den Eerwaerdigen, Godtzaligen, -

Hoogh-geleerden " -

D. Franciſcus Ridderus.
Cſ,

- Op de Morgen-oefeningen eenes ke
C H R IS TEN S. v -

N't licht daer leeft mijn Godt, het zalige her-leven -

e Van mijn vermoorde Ziel, moet 't licht van waerheydt

if geven:

Daer ſien ick licht, in licht, daer treedt mijn kennis

Voort

ſen MijnME.ſtond alleen isheyligh doorſijn woordt.

ge

Dagh-oefeningen.

ſen Yn Morgen krijght ſijn Dagh, het licht fijn ware weſen,... .

IVI 't Was dwael licht, vierdt Godts licht in 't myne niet ghe

reſen:

Mijn D# hisheyligheydt, haer oefeningh is deught,

Soo wandelt men voor Godt, tot Godt, en na fijn vreught.

Avondt



s Avondt-oefeningen. D

A

daelt mijn dagh in Godt, mijn Avondt-ruſt, is

- dencken

Wat goet Godtaen ſijn Volck,en dat aen hem kan ſchenc

ken:

Daer is de Wereldt ſwart, den Hemel is mijn luſt,

Wat is die Avondt u? een voorbeeldt van mijn ruſt.

Op de drie Oefeningen UC

ſamen aen-gemerckt:

H" Morgen-licht isJeught, die moet Gods

waerheydt leeren,

De Dagh een ryper tijdt om deughden te ver

meeren,
-

Den Avondt is de ſtondt die gryſtgheydt be

kroont, -

Die in Kindt, en ſjn Kindt , ſjn Ouders

vroomheydt loont.
-

Door heyligh onderwijs in leſſen en in leven,

0mden# dach ſoo aen ſjn God te geven

Die drie in eenheydt is, en ſulcken ſnoer be
mindt,

Die drie-maelaenſch hecht de Vader en het

Kindt.
w

Aemt



Aen den

eA U THE U R&
|

Morgen-ſtondt, Man Godts, was

heerlijck in ſijn luyſter, -

Voor wien het helder licht van anderen

wierdt duyſter, v

ii U Dagh doet datſe eyſcht, u leven is

een leer, s .. - -

Wat wacht u dagh hier na in d'Avont
1 - - - - -- - - - - - - 'a

iſ ſtondt haer eer.

in Soo leeft een Chriſten Ziel, ſoo lichten

Chriſtilichten, * * *

e. Soo kruypt de Slangh in een,ſoo moet de

Wereldt ſwichten, sº i - - - - -

n Soo beeft de kettery-ſoo wort de laſter

ſtom, º 7 -

En vindt in weder-wil hier 'tware Chri

o - ſtendom. - - -

'| |
- - - -- “ - s

> . . . . . . Iſaacus le Maire. *

- -- - - - ºf

' - t -

- - - - - - -- - - - - - * . * * * A

g! - - - - -

, | --

*

'; ---Ir -
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S-CAT E CHI SATIE:

Theorie,

Over de R Practijcq,

- Hiſtorie van't Oude en Nieuwe Teſtament.

Van den Eerwaerden, Godtzaligen,

Hoogh-geleerden

- D. Franciſcus Ridderus,

Dienaer JE s U CH R I s T 1

T OT

ROTTERDAM.

#w. ER Maſe Pronck-ſtadt, die

als Tyrusleydt

In 't herte van de Zee, vol Sche

en,Volcks,en Waren,

UytAſt',Afric', en Americ'afgevaren

Na Batoós ſoete ſtroom, door Godt

geleydt; (

"Maerarme Tyrus die maer zoogh

de Borſt

"9. VanMammons haeſt verganckelijck

goedt en ſchatten,

Daer



Daer Rotterdam wel mach met gra

gen monde vatten -

De Borſt van Godes Woordt voor 1 Petr 2 2.

haren dorſt: ,

En als ſy niet en kan de ſuyv're

|
Melck

" Na haren luſt, of na behooren gul

lightrecken,
So komt haer God na wenſch vee

Voedtſter-vaders wecken,

Die als Apollo's zijn gheoefent,

elck
-

Gelijck Timotheus de reyne ſpijs ºrimans

Recht ſnyden voor en trouw'lijck

na den eyſch om-deelen,

, Voor Mannen vaſte koſt, en voor

* der Kinderen heelen

De laffe Melck, tot ſy zijn letter

wijs.
- -

Getrouwe Nehemi geleerde Heldt,

Wiens ſtem roept openbaer in 't ****
"#yl'ge Huys des Heeren,

Ghyw# oock in een Huys met

# kleynen Echo leeren

't Geloof, liefd, en wat t ſamen is

* geſtelt . 's

kr-k In't

l Act. 18:24. .

Hebr.5:12.

It

t!

t



In 't Oud en Nieuw Verbondt. O

milden Godt!

Hoe ſtort ghy gaven uyt als of het

Pincxter-tijdt was,

Doe op der Viſſchers hooft neer

viel dien gouden Geeſt plas,

Der Heyl'gen wonder-werck, der

Dwaſen ſpot;

Noch druypt u Geeſt,en deelt ons

- Ridders uyt, -

Epheſ6:17. Die met denSwaerdeſlaen,en roe

yen uyt de Rotten,

-, Die haer in uweStad verſam'len in

de kotten, - - -

Daer# ſpeelt op een Armijnſe

UVU. , , '

Leeſt#ijcks vyerigh Volck

dees wyſe blaen! * *

Jean 6:45 Soo weet ghy in een Jaer, een

Maendt,als Gods-geleerde,

Apoer 9. Wat dat van Adam die in 't Paradijs

verkeerde, ,

Tot 't Pathmos van Johan, isom-，

gegaen. -

* 3 JAwarhac Honorn erg luſt - - -

| | | Joh: vanNooye.
,

ZK ges

Act.2.
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zege-pralende Lauwer-ſtrick,

Gevlochten om de Heylſame,Recht

godtvruchtige, en Ziel-ſtichtende

H U r S-0 E FF E N I N GE

Van d'Eerwaerde HEER

D. Franciſcus Ridderus:
Getrouw en onvermoeyd Bedienaer van de g

weet-gierige Gemeynte

JEs U CH R is T 1
Binnen R 07TE x D Aar

ſ -

6. - - -

So Odemptmen d'Antichriſt,ſoovyertmen chriſti leden,

O Ridder, dit's den Bouw die Chriſti Oughſ verrijckt:

k Dit is het heylſaem heyl ! waer door den Baal ſwijckt,

Dit is de Zege-zuyl, die niemandt kan vertreden. -

" Mijnz##n vergroend', verquickt, enwordtdoor

’, uyttert, , -

s Door't helle licht van U. E. Geeſt, die, als een Star

In't midden van de nacht vaſt flonckert door het nar,

En kibbeligh geſicht door dwalingen geduyſtert. . ..
»

Ghyleert de Blinde ſien,'t onkundbaer Volck bekennen,

't Geen haer was onbekendt. Een drie-ge-eende Godt,
Eensch:P". en Vorſt, wiens heylighſtheyl ge

- OOt - -

Godts vreeſe# uyt liefd meer als uyt vrees gewennen.

8 # # # 2 Ghy

| |
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Ghy leert, O Ridderlijcke Xiel ! de eygenſchappen

Van Godts voorſienigheydt.# tot de prijs

Van ſijn genaed'. En oock verwerpingh tot bewijs

Van fijn gerechtigheydt, gegrondt opheyl'getrappen.

Hoe doch ? de grootſte ſchuld worteffen door verſoeningh

Van Godes Soon ſelfs Godt, en rechte Middelaer

Van Godt,en Menſch: van Godt als Godt,van Menſch

daer naer

Als Menſch, die door ſijn doodt de Menſchen werfvol

doeningh.

Oheyl dien Heldt! wiens ned'righeydt hem ſchafverhoo

ingh -

Wiens#stafen Scepter ons beſtiert totroem

Van ſijn volbracht beſluyt; in eerſte Jeught een bloem

Van Jaren, in 't geloof, in luſt, in vreught, en poogingh.

Op dat de Menſch, eylaes ! in ſonde doodt, weer leven,

En wel bedyen mach. Gerechtight ſonder recht,

Om voorts door lout're gonſt aen Chriſti Kerckghe

hecht,

Aen Chriſtolofen danckvoortrooſten heylte geven. -

Hoetrooſt: hier is den meeſten druck: Hier is vervolging,

Godts Zion is gekruyſt, 't zy ſoo, maer niet verdruckt,

Want als zy onder 't ſwaerdt demoedigh neder-buckt,

Is Godts verbondthaer ſcherm, dus vreeſt ſy geen vervol

gingh.

O# Volck ! Oheyl! Ogonſt uyt gonſt verkregen!

Uſekerheydt is vaſt, verzegelt envergoedt

In Water, Vyer, en Geeſt, in Mannâ, en in Bloedt,

Inreyningh, ſpijs, en dranck, 't bewijs van ſulckenzegen.

Ver
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Ver-eende Stoet; geheylight Rot; erkende Machten

Van Hemelen van Aerd'. Godtſdienſtigh is u plicht,

Die ghy by u alleen, of in 't gemeen verricht,

Tot ruſt van Godes Huys, en afgeſtoofde krachten.

Op dat u na de doodt 't Godt zaligh leven ſtrecke

Tot zaligheydt,in't Oordeel, 't welck Godts lieve Soon

Sal vellen, in't gejuygh van ſijn bewolckte Throon,

Wanneer ſijn Voor-gezant u uyt het graf ſal wecke.

Odiepſte wijſheyde Bron ! Oaf-grondton-door-gron
digh -

dign! -

Wat ooghſal uwe hooght bepeylen? O wat licht

Sal u verborgen ſien ? En ons gekrenckt geſicht

Beſtralen ? Ridders Tors. Want Ridder leert het bondigh.

Dat maer alleen? neen,neen. Wat baet het ſimpel kennen?

Wat nut geeftyder breyn ? De wijſheydt is verſelt

Met wijſheydts vrucht: en als een Koningin geſtelt.

Om ſelfshaer minſte gaev tetyders nut te mennen.

Dusyldſijn yver voort, dus prickelt hy met Sporen

Van liefden trouwe ſorgh. Naturaſtaet verbaeſt,

En ſelfs# #ſie Menſch wordt van het Veever

waert, -

Tot dat hy heel veraerdt wordt geeſteljick herboren.

Herboren en vernieuwt iu 't leven door 't gelooven

In Godt, waer meed dien Menſch in Chriſto 't leven

ſmaeckt, ..

Dat, in oprechtigheydt des herten, oock geraeckt

Tot 't alderhooghſt gewin dat niemandt kan berooven.

O Hemel ! wat al heyl? De ruſt en Leger-ſteden

Zijn't Luſt-prieel van ſulcken leven! om-ſnoert

* * * 3 Met
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Met Ziel-gheſmeeck, met Godt, waer door mijn Ziel

OntVO€rt, -

In Chriſtiarm en oogh geſtort wordt door gebeden.

Maer Heere hoe beſtreen? beangſt ? verſchrickt? verlaten?

Ach Duyvel! Hel! ach Doodt! ach nar en ſtruyckel

- graf!

Hoe dringhje op myaen? De ſteeck, die ghy my gaf

Is weer geheelt- Ickſta, en kan u ſchichten haten.

Mijn Schildt-banier, en Spiets, mijn Swaert, Helmet en

Wapen ",

Is al te ſaem in Godt, ick heb de overhandt

Tot Godes eer, en leef vergodet in verſtandt,

Naer plicht en ſchuldt, waer in Godts zegen is te rapen.

Wech wereldts leven, wech, mijn woonſtee is den Hemel,

Mijn Lof-hof Abramsſchoot, mijn Bruyd'gonn is mijn

Heer

Mijn Trouw dagh is om hoogh, mijn liefde Godes eer,

Mijn vreught in geen gejuygh van Goddeloos gewemel.

Al doodt# Godes handt, mijn hoop ſtaet pal. Gheen

plagen

Vervaren my, geſchoort op 't onbedrieglijckwoordt,

Want hy geneeſt. En geeft na het geloove voort

Ziel-balſem, die de Ziel voor eeuwigh kan behagen.

Dat 's Ridders wenſch, de baeck, en doel-pin van ſoo veel

Gedachten,

Het eenigh wit, 'tgeſmeeck van zijn beſpraeckte tongh,

Het Honich-ſoet waer meed'hy Godts Ghebouw aen

vongh

Het heylſaemſt #ghſte goedt, dat w' altemael verwach

tCI),

Maer
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Maerlaes! de luſt, de wereldt breydt haer gulle netten,

En brouwt ons Ziel-vergif. De lege tijdt-vermaeck,

Verganckelijck bedrogh. De Satans klauw en haeck

Treckt oock om beuyt; hy tracht ons van dat werckte ſet

CCR,

Wat raedt in ledigheydt ? Sie heylige betrachtingh

In 't laetſte werck. Een dis van mergh en beſte pit

Dat in Godts oudtſte Volcks geſchiedeniſſen ſit:

Waer door ons weten groeyt,en kennisbaert verwachting.

Heyl dan den Herder die Godts kudde ſoo wil weyden,

Dat ſulcken Hemel-broodt, en ſulcken Ne8tar ſchenckt,

Waer door hyZielen ſpijſt,waer door hyZielen drenckt,

En voor ſich ſelfs en haer den Hemel wil bereyden.

Min hem, Godts Lievelingh, en ſoeckſijn Geeſt te erven

Als Iſr'els Wagen hem met vyer’ge Roſſen brenght

Tot in het Hemels Choor. U Geeſt met ſyne menght,

Op dat ghy dan met hem meught ſtervenſonder ſterven.

JoH: JoNEs.

* * * 4 KLINCK

C



JAenden Hoogh-geleerden, Godt

D. F

D

a Dit ſiet op

de woorden

des Auteurs

in ſijn toe

eygheningh

vandeMen

ſche Godts,

getuygende

dat hy, een

Kindt zijn

de, de wa

re Gerefor

meerdeGe

meynte van

Rotterdam,

als een Kint

hadt geſien,

die hy nu

ſagh jeugh

dig opgroe

yende tot

een volko

IIlGn# y

Fpheſ4:13.

##

zaligen

R A N C 1 s cus R. 1 D D E. Rus,

Over 't uyt-geven van fijn

Huys-catechiſatie >.

Wy ſagen, brave ziel, de Men

ſche Godts volmaeckt,

Uytſijn verdorven ſtand gebracht

tot in den Hemel:

Wyjuygten over a 'tKind tot Man

menſtaet geraeckt,

Dat ſulcken Hemel-ſpijs genoot

voor aerdtſche Zemel.

De Oude zijn berecht, wat raedt

nu voor de Jeught,

Die, om haer ſwacke maegh, die

ſpijs niet kan verdragen?

De Vader heeft b ſjn Dis, waer in.

hy ſich verheught,

Maer wenſcht ſijn teer Gheſin haer

AMelck oock voor-gedragen.

Die
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Die redelijke wenſchwert ſtrax

by U gevat,

Ghy wild de Menſche Godts in alle

dingh vernoegen: -

. * Bouwd'Auguſtini Pen Gods Kin-#

, ' der School en Stadt, #

RIDDERus wil nu oock 't Kindt by#

de Mangaen voegen. #

# #

* Huys-vaders hebt ghyluſt, om##
met Leonides ſchreven

vande Stadt

Uw Kind'ren in haer jeughdt tot ##

Mannen Godts te maken? ##

Vat deſe blad'ren aen, en geef#

haer elck een les, #

Sooſaled Apollos haer ſoo veel te ##
beter ſmaken. ##

ende " Hey

denen verdedigen, een treffelijckwerck voor geoefende ſinnen 5 maer hy

heeft ſich# om een Boeckuyt te gheven , hoemen de een

voudighe ende onwetende moet catechiſeren. d. Dit was de Vader van

den Oudt-vader Origenes, die ſijn Soon, van kindts been af, eer hy hem

noch eenige Heydenſche wetenſchappen liet leeren, in de leere der zalig

heydt heeft onderweſen, ghevende# alle daghe een ſekere les, die h

moſt van buyten leeren, ende tegen hem op-ſeggen, Euſeb. Hiſt. Eccleſ:

Lib. 6. cap. 2. e Dit ſie: op# Boeck, alſooghenoemt, dat wy eer

langh van den Autheur te verwachten hebben, waer in hy voor degene,

die wat ervarender zijn, alle Schriftuyr plaetſen van den geheelen Bybel,

die van onſe weder-partyders tot beveſtigingh harer dwalinghen werden

by-ghebracht, kortelijck verklaert, ende hare voornaemſte tegenwerpin

genen uytvluchten beantwoordt.

S Carolus Urſinus.

* * * 5 KLINCK



KLYNCK-DICHT,

Op de Chriſtelijcke

35uyg-otftningt

Eerwaerden,Godtzaligen,wel-geleerden

D. Franciſcus Ridderus.

Predicant in

ROTTERDAM -

D", wert het breyn geſpitſt door 't pit

der wetenſchappen,

Daer't Huys eenKerck verſtreckt door heyl'-.

ge Oefeningh, -

Door 't welck een graghe Ziel wel-levens

kracht ontſingh, :

En's wereldts Schijn-geloof kan met de voe

teſt trappen. -

Dit beyde wordt ons hier door Ridderspen

beſchreven, -

Die waerheydts lichte glants kroont met

Godtzaligheydt, E

- -
LIM



En ons die waerheydt leert die tot het leven

leydt;

Want die 't Geloof ſich roemt moet recht ge

, - loovigh leven.
-

#Komt dan weetgierigh Volck, u tijdt hier in

- beſteedt,

Hier leert ghy wetenſchap met ware deugt be

. # -

. - .

. U Huys moet zijn het School, ghy Vaders

- moet daer leeren

De ſtoffe van dit Boeck, danſal des Zuyg'

lings mondt

Verkonden Godes lof, dan wordt Godts trouw

it verbondt

Aenyder een bekendt; Godtsheyl'gen naem

- ter eeren.

--

j.

Henrick Sluyter,

? Kranck-beſoecker in
as - - Hillegers-bergh

Stervend' leefick.
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Morgen-oefeningen :

Over de

A RT I CU L EN

Des Chriſtelijcken

G EL O O F S.
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1Deſe ſeer nuttige

Morgen-oefeningen.

- --

Op de Titel.

D IT heylſaem Grondt-bericht dat ons

RIDDERUs ſchonck, ' - ' ,,

Is niet te ſtellen by de beſte Morghen

dronck:

Wat is het Druyve-nat, de Wijn-geeſt, en

k de Alſſem ? , ...

Niet als voor't Lichaem,maer hier is een

Zielen-balſem.

-

Ophet Werck,

Tr hebben door de Val het Hemels

licht verloren,

En zijn als Kinderen in duyſternis geboren,

- Maer Godt zy danck, die ons weer gafoog

6271#

En ſoo het licht deedſten inſjnGenaden
licht.

't Licht



. EK -

't Licht is fijn Heyligh Woordt, waer van

hy hier de gronden

In deſe #ening" beknopt ſfet tſaem gebon

(2/t. -

0 ſoete Oeffeningh ! ſoo wenſch'lijck voor

de Ziel -

'Als oyt#Morgen voor het ooge welge

TV16 L.

De Sonne kan alleen 't uytwendig oogver

lichten, s

En lieve wat is dat ? veel edelder geſichten

Vol-maken onſe Ziel, hier toe leyt dit be

richt, - -

In elcke bladt weerſchijnt een ſtrael van 't

Hemels-licht.

p

S. Simonides.

*

5
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De Eerſte -

Mo R G EN - O E F F EN IN GE.

Van de Godts-geleertheydt.

De eerſte Dagh.

Vrage-'.

A. ## ## ##*#en (ſboNt/

A.

So- en nan GBöbbeltjtſte bingen/maet hoo! men

«OS oBobt recht leert bienen/ Tit. 1:1: Een ken

So- miſſ der ºerheydt die na de Godtzaligheydy

K2 8 is. ?{tt.24:14/15/16.

## ## ## Vrage. #g er een maerachtig.be ſtenniſſe

- ban 35obbelijtſte bingen? - - -

Antw. Ta/mantaiſe JBenſcheli zijn in ijact Conſcientie opera

timg]Jr dat er een Gobtig/ende aſſeiboltſieren hebben een gigbra

bierift/ſtom. 1:2o. Godts onſienlijcke dingen worden van de ſchep

# der werelt aen uyt de# verſtaen ende door-ſien, bey

e ſijn eeuwighe kracht en Goddelijckheydt. ſtem.2: 14/15. ?Ictor.

I4 : 17- , - - -

Vrage. Hoe meet beſtaenſche/ bie of obtg âboo:bt niet heeft?

bat 'er een GBoötigd - -

Antw. Doo: truee mibbelen: voor eerſt, boo2 betaenſthoumen

ban de ſchepſelen/mant die hebben ſjaer felijen niet gemactſit/Dſai.

19: 2. De Hemelen vertellen Godts eere, ende het uytſpanſel ver

kondight ſyner handen werck. Ten tweeden, boo? oberfunginghe

han hâet dfonſcientie ; mant aſg fit guacot boen/ dan precſeltſin

ſtraffe van een ſlechter biefn niet en ſien. ſtom.2: 15. Haerghe

dachten beſchuldigen haer ,

Vrage. JDaer ſjoeſembt ban Dabib/ Oſaſ.14:1. De dwaſe ſeydt,

daer is geen Godt?

Antw. De 45obtſooſ meet meſ Nat er een Gootfg/both bn lona

thent Bobt met fijn leben/en fottfiffithſelben mijs te maken dat

'er geen oºg Stig/ofte bat oſsobt op fijn toen geen acht neemt/ſ)ſaſ.

1c:11. Hy ſeydt in ſijn herte Godt heeft het vergeten. fotº 22:13/14. .

, Vrage. 1)ge ſcubt ban pauſug. 1. Cot.15: 34. Sommige enheb

ben de kenniſſè Godts niet? A

Antw.: paulug werſtart niet / hoog# kenniſſe Godts, een mea

r



2 De eerſte -

:
-

tenſchap ban dºjob en ban Gobbelijtſte bingen; maer hn berffaet/

ren mate ſtenniſfe G5gûtg / bie bergeſeiſtijapt gaet met de oprechte

liefde en dienſt ſjabtg: âl)aer hoog bedllºlenſtijcaf-ſtant boetban

fondigen: Baerom ſcnot bn/ Waeckt op rechtveerdighlijck, ende

en ſondight niet gepljeſ.4:2r. 45a1.4:8.

Vrage aan mentation met 3aign moeten boot die natuerlijdte

hennie&##
Antw. dàeen/mant baetig geen5aligbentbunten Teſilm Ghzie

ſium,#s 2. De zaligheydt is in geenen anderen. Joan.17:3.

'J dall. f4:6.

Vrage. ?tſg nernambt bie natuerlijdte ſtenniſfe Gobtg met gijze

gliptlit/ſalofobrûanaenſoobanige het Guangelium openbaren?

Antw. l3et ſtaetong niet te onber-foetſien mat 35ootſomtijorg

mil ûoen: Baulug toont/bat oBobt bit nergheng heeft belooft te

fülſen doen/dºpbeſ 2: 12. In dien tijdt waert ghy ſonder Chriſto,

vervremt van het burgerſchap Iſraëls, ende vrendelinghen van de

verbonden der belofte, geen# hebbende. &#pijtſ 4:18.

Vrage zijn ban Jefbro/#gb/Corneliug/ gerot, 18. Joh 1.

## geen #enbenen gemeeft/ bt meſtke aiſon 3ijn 5alig!j ge

J2Get! E - - A

Antw. Jaren: gobt heeft met eertijbtg beſt eng bent geroepen

in't be #enbenen/tot een bont beetbr/en als «Eerſtelingen van de

aenfiaeftheroepinge berljepbenen: geoth niet ontſjaer#
bogert antiere/Etom. rr : 35. wie heeft hem eerſt# ? #Ottl,

4: 2. (ſºfte om dat fin de natttertijcſte hemiſfe 45obtg met ſjabben

gebguntfit/maer unt fijn beſte gijenabes/ſtom. Ic:2o. Godt is ghe

vonden van die hem niet en ſochten, ephef 2:8. --

Vrage. âlPat nuttigbepbt gijeeft dan bie natueriijthe ftenniſſe

& Sobtg #

Antw. De #eere heeft bit operblijfſcI ban het 25eeſbt oſsobtg/

na ben batttorij in ben jilaemſche gheſaten: Voor eerſt: op bat te

3Elenſtben niet afg25eeften onbet maſhanberen/en tegen be33;oe

nie/ fonner rebetijrkgenoten meeft ſoutenieren. Ten tweeden:

dem hat be lºgeert in bc fijne bichenniſfe milbe gestunthen/ om te

Itegen fien mat boog ben baf berioren mas/ om haer aſſoo boo:

fijn gijenate tenºrtrijten met erom te brengen. Ten derden: @p

ilat die gigent / be mueſtſte teſt natuerlijtſte ſtenniſfe miſhauptſten/

hunterſ affe betontfchtlſofgingcfotroen3ijn/ afg ſil berforen gaen/

bempſcſi, die dingen boen/bemeſtkef1 meten quarot te 3ijn/#on.

1:2g. Op dat ſy niet te verontſchuldigen en ſouden zijn. Y.18. Als

die de waerheydt in ongherechtigheydt te onderhouden. ſtom. 1 :

23/32. ſtem,2:14/15.

vrage, ſtºort men dan een ambete hemniffe ſhoots hebben alg

bie/bemetrie in alle henſtben van naturenigd -

Antw. #a/mant baer nioet een ſtenniſſe 3ijn man iſ eſitg Cijgia

ſtug be2-alfghmaſter/#oan, 17:3. Dit is hetverwerken:

|



Morgen-oefeninge.

h

it

#

kennen den# waerachtigen Godt, ende Jeſum Chriſtum, die

ghy geſonden hebt. &#ſai.53:II. HLur. 1:77.

&# # i)oe beſtomt men de 3aligIJ-maſtende kenniſje ſhootg en

ingift1:

Antw. gpoogtmeemibbelen: het eerſte ig/het ſcſen ban be bena

ſige Schrifture/#joan. 5: 39. Onderſoeckt de Schriften, want ghy

meynt daer in het eeuwigheleven te hebben, ende die zijn het, de

welcke van my getuygen. 2.&Tim.3:15/16/17. Afal. 19:7/8/9. 19et

anbereig/be picnicatieband Sobte llºooºot/ ſtonl.fc:14. Hoe ſül

len ſyghelooven, van welcken ſy niet ghehoort en hebben. 1. Cor.

I , 2I, -

# Zijn bietmetmibbelen genoeghſaem om een 5aligb-maa

kenbeltenniſſe in ong te betruerſten ! .

Antw. dBeen/maer bact moet bij ſtomen de inmenbige berlitha

tinghe beg 1)epligen opceſteg/?{rtor. 16: 14. De Heere opende het

herteaen Lydia, dat ſy acht gafop het ghene van Paulus geſproken

wierdt. 1.3 oan.2:26/27. «Eſai.59:21.

Vrage. #g bep:chitatie van Bourg ſlDoo;bt noch al noobigb

boog moet jl)enſtige 3 -

Antw. Ja/mant be ſheere heeft ten dienſt beg âlogo:btgin-gea

ſtelt om tot benep.nbc het merelöt te bimten/«Epgel. 1:11. Hy heeft

gegeven ſommige tot Apoſtelen, ſommige tot Propheten, ſommige

tot Euangeliſten, ende ſommighe tot Herdersende Leeraers. â). 12.

Tot de volmakinge der Heyligen. 1. (Eim. 3:1. Tiotn. Ic:14/15.

Vrage. 13oeig’t ban te berſiaen 't gene ſtaet 1. Joan.2: 27. Ghy

en hebt niet van noode dat men u leere? -

Antw. Ditfiet op bie belofte/ getem. 31 : 34. Sy en ſullen niet

meer eenenyeghelijck ſynen naeſten leeren, ſeggende, kennet den

Heere i3th,8: 11. Dat is te ſeggen/de minſte ghetoouige in den

nieumeri dºeſtamente/ſal 45obt kennen/foe dat onnoobig ſal 3ijn/

batmen bent bit eerſte beginſel ber Religie ſtère : dſbotſt mogût hier

boo: aen-gbemeſen / bat 'er in ben jàſeumen (GIeſtamente een beet

Hilaerber ende grooter ſtenniſfe ſobtg fat3ijn/ en mag/alg in den

ouben GEcſtamente/?ttt. 2: 17.uwe Sonen en uwe Dochteren ſul

len propheteren. 12ierſtomt bn/bat Johannes niet en fietſooſter

op ſjet merth ban het lintmentöige Yugogot/ alg hiel op be inmenoia

ge mertſtinge bes ſpeyligen ſºreſïeg / maer nog: be getoouige met

een gelootstge erkenteniſſe 35ebt alg baren ababer kennen/'t meldt

niet en ſtrijdt tegen de 132ebitatie van het Hboo:bt maer betig een

# en bepeftingeban het gepgebichte moo:bt/ſtom. 8: 15.' Gh

bt ontfangen den Geeft tot aenneminge der Kinderen,door welé

kenwy roepen, Abba Vader. 2. Cor. 1:2 1/22.

Vrage.# het mibbel net 3rh;iftute noch al ban doen

boo?# «ſtijgiſtenen ? -

Antw. #amantpaulug betaſtenorbarn Gimotheum 1.Cim.

4:13. Houdt aen in het leſen: 33ſat.1: f/2. 2 pot.i:3,

- -- . ?t 2 Vrage,
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C.

bige Schrifture/afteen door een innuend

Vrage. Hoe is 't ban te berſiaen 2.dºor. 3:6. De Letter doodt,

maer de Geeſt maeckt levendigh : HDogut boog beſe Letter niet bere

ſtaen be letterlijdte 35thgiftuted -

Antw. Jàeen: Dauilig beeſtact door de Letter, niet te uptmen

bigfie Schrifture / maet het âBerbonet beg âlêcts in ſteenen in-ge

druckt, &#. 7. 1)et meitſie ben onbeſteerden Sonbaer perhoemt/

battoni geniaenit een doodende Letter: jl)aer boog de Geeſt, hete

ſtact in Sctiedieninghe heg 45uangeliumg van betoſShenabe-bere

boliët buo: de Ngebitatie/en merthinge begl)culigen abceſteg/het

clflie ontg levendighmaeckt. â.6. Joan.6:65. De Geeſt is die le

vendigh Imaeckt, de woorden die ick ſpreke zijn Gceſt, ende zijn le

ven. ûj.68. ſtom. 1:16. 2.dſor, 4:6. ' -

Vrage ſtammen met mijg mo:ben ter#ſomber untinent

- gen Seeft 3 ,

Antw...H)een/mant 5et inibbel tot beſc mijfſlenbtig Gijontg be

ſchºenen lºgozbf/2. Tim. 3: 15. Ghy hebt van kindts af de heylige

Schriften geweten, die u wijs konnen maken tot zaligheydt. #oan.

2o: 31, 33faſ.19: Ir. - - -

Vrage. il)at moet men ban houden ban een ſleeft die ſomber

ill)goabt Goûtg ſpeceritt? -

Antw. JDat ljetten quaben ſjeeſtig/oſaſat. 1:8. Alwaer 't oock

dat wy, ofte een Enghel uyt den Hemel u een Euangelium verkon

dighde, buyten 't gene wy u verkondight hebben, die ſy vervloeckt.

1. Joan. 4: 1. Geliefdc, en ghelooft niet eenenyegelijcken Geeſt,

maer beproeft de Geeſten ofſe uyt Godt zijn, want vele valſche Pro

pheten zijn uyt gegaen in de wereldt: «Eſai.8: 2o. .

Vrage. 13oeſalnien van ſooùanighe «beeſten nepſigh bepgoeben/

ofſe unt Gbobt 3ijn 3 -

Antw. dllen moet beſſen of af 't geneſoobanige geeft banberg

ſegg.cn/oger-een-ſionſt niet ûeijenſige Schrifture/ 5ſai,8: 26. Tot

de Wet, en het getuygeniſſe: Soo ſy niet en ſpreken na defenwoor

de, 't ſal zijn datſe geen dageraet en ſullen hebben. 45al. 1:8.

Vrage, jºg die heilniſcoſiaïtg genoegjſacm tot3aiigjembt/alg

illen de Geloofg-artiful.cn berftact/cli bact ban huci meet te diſpute

teren ?

A#tw ntenſtrantbehenniſ kan zijn in onherboren zielen,

maet 't is nog night at men de kenniſ met belºne: meantime, de

ſigſmaſtenbehenniſfe Gourg/is een kenniſſe der waerheydt die na

- de God zaligheydt is. Cit. 1:1. 3 oan.13:17.

Vrage. #g 'er ootſt acn be ſtenniſje oan de GBobbelijtſte dingen

beelgelegen/alg men onbertuſſchen met leeft? -

Antw: Daer igſter heetaen gelegen: mant als men beſtenniſ

ſc ban 35giſt en ban Chriſtug niet ſoo heeft/aſſje ſjoûts âboogbt

openbaert ; iian gbelooft men de ſtugen boot bt maerljepbt: ban

ahelooft men tegen Goûts aldoo:bt: bangbelooft men een ander

«itlatigtliulli: ja dan dient men een 3tfgoût in plaatſt van hen
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'maren ºobt/enbeſijn3one Jefug Chriſtug. Soo bar het reile

mige Ienen barrin mo:bt geſteſt/bat men een gocheltenniſſeſjehhe

ban Bobt beâBaber/en ban Chriſtug/ Joan.17:3. Dit is het een

# leven,dat ſy u kennen, den eenigen en den waerachtigen Godt,

ende Jeſum Chriſtum, dien ghy geſonden hebt. 1. Joan.5:1o. Die

Godt niet en ghelooft, die heeft hem tot een Leugenacrgemaeckt:

dewyle hy niet gelooft en heeft het getuygeniſſe, dat# getuyght

# van ſynen Sone. 1. Joan.2:22.

Vrage Harb men met gemennſchap en h:ienotſchap houten/

met defoodanige die een anbet getooot hebben bant be ſhobbelijtz

- ke hingen als man hebben ?

Antw. dſl en mach met defoobanighe ſomtijbte hit hoo!-baſ en

noobt met burgerlijtſt om-gaen/nlaet niet ſoo#min

hare quabe kenniſfeſtijnnen toe teſtemmen/ of aig mi Selmatigij

te houden/2.goan. 6.ro. Indienyemandt tot ulieden komt, en

de deſe leere niet mede brenght, en ontfanght hem niet in uhuys,

ende ſeght tot hem niet, zijt gegroet. &.7/8/9/11.

Morgen-geſangh

op de eerſte Dagh van de Maendt.

Stemme : +3ſaſn123. Mijn Godt voedt my, &c.

I • eëbantſit/nlijn 45obt ! moet u men name meſen/

G JDat gijn ong geeft befiennig ban u weſen.

l)et ſtijepſel ſtifg roept u met boſſen monde/

gDat ghy een eenighwaer Godt 3ijtbewonbe.

&acumaſe miſ met tongh bit niet helpten:

#Rorijtang 't gemoebt getintgijt bitt'aſſen tuben.

2. Hillaer 't ſchepſelſtan ong tot u Heyl niet ſenSeny

3Die 't Woordt niet heeft blijft van u af-geſtijepben/

3De ljepdenhent notij Jeſus notijfijn Lcere:

«En daerom fan fjn fttij ootſt niet beſteert/

't €5eloof dat ſtomt aig ghn u llpgo:btſaet booten:

Gijn geeft 't Geloof aenume Hint-berkooren.

3. 3laatrſatull)ao:ht/'t Geloof in ong ontſtchen/

#Soo laer u heeft ong nimmermeer ontbreken,

3De mijfte jilàenſtij moet ootſt be Scijgift ûoog-ſcſon:

g@fanberg moet in boo: u 4Dagbeeingeeſen:

ſtim” Wet mijft Gng hoe dat hun nioeten leben.

JI)aet 't Euangelij moet ong 't Leven geben.

4. 1)eet ! laet u Geeſt ong ſeuben na be #tijgiften?

4Bp batm, bgn3ijn ban Geeſt-dryvers ûgiften;

't Zn niet genoeg!) wat luguſboogden letten/
3i 3 * Cof

-
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dBf dat hun baer ban honnen biſputeren:

't G5eſootje moet ootſt doo2 be liefde mertſten/

3Diit ong/GD GAoût ! in dit geloof berftectſten.

Van de Heylige Schrifture.

De tweede dagh.

w n:#" iDaer unt meet gijn/ hoe ghn ſjobt moet kennen en bie

Antw. tipt de beplighesth:ifture/ die het beſchºenen ſlºotzbt

Goûts is/Edini, , Ghy hebt van #ndts afde heilige schrift

# gheweten, dieu wijs konnen maken tot zaligheydt, 35ſai.19:8.
3ld I, I19:99. w

Vrage, jig beÃŠthrifture Goûtg ſlàoo:bt 3 -

Antw... 3 a/mant Boint heeft de ſeine belaſt te ſtijgingen/ 2.Çim.

3:16. Alle de Schrift is van Godt in-gegeven. Deut.34:27 2.petc.
I : 2 ſ,

Vrage. il)at berſtart ghn booz Sc35rijgifture 3

Antw. ?llie de Roerſten beg# enūe beg JAieumen (Teſta

nients/ban Geneſis af tot Apocalypſis toe/ſluit.24:27. Begonnen

hebbende van Moſe ende alle de Propheten,leyde hy haer uyt in alle

de Schriften. 2tpot. 1:3. zaligh is hy die leeſt, ende zijn ſy die hoo

ren de woorden deſer prophetie, ende die bewaren't gene in de ſelve

geſchreven is. Lut, 16:;ï. Joan.20:31. -

Vrage. Zijn oorſt bie Boerſten de bemiige 35thgifture/be meitſte

Apocryphemo:ben genatmt? -

Antw. Jàcen/ombatſe niet fijn ghtſchºenen van een prophect/

in bel)chircuſthetaſe: âſſon 3ijnbet heel dingen in beſt $5oetſten

die ſtrijden tegen de 35obbelijtſemaerbevot/gijelijtſt bat te fien ig

in beoogt tegen mis in de nieuwe ſportſctringe bea 25nbele ſtart

boog de 21 porrupbe 25oerken: een oorli 3ijnſenont aen de Jooûte

ſtije ſliertſte gijegenen tot een regel heg 45eloofg/ gijelijtſt de andere

25oetſten/ſtom,3 : 2. Haer zijn de woorden Godts toe-betrouwt.

3Dfal. I47: 19. 2.]Yert. 1:19. -

Vrage. âbactom mo:nen bie Apocryphe 25oetſten ghenaemt?

2ſportºplje 25oerſten; en macrom mozüen de 25oetſten der ljeplige

Stijgifture genarmt Canonijcke 25oetſten 8 -

Antw. Het mootbt Apocrijph, is ſombeeſteſeggen/aſg/verbor

gen, opgeſloten, ft. Soo dat die boetſten alſoo mo:ben ghenaemt

mm baiſt niet en zijn ban een beſtende en openbare hobbelijtlieau

fhotitemt. 13et moo:ht Canonijck, ſg ſooneel te ſeggen/alg rege

lijck, of van den#, alſoomo;ben behoeften betijenlige #tbalf

ture ghenaemt/ om batſe 3ijn een bobbelijtſien regel ban ong ge

loove en leven, 5aſ.6:16. Soovele als er na deſen regel zijn,º:
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de ſelvigheſal zijn barmhertigheydt. Deut, 4: 2 / 3.

Vrage gg het tmeebc25oetſt der Machabeen oorſt Apocrijph?

Antw. #a/mant het is meer een kort begrijp nam een menſchte

- Hijtſte ipiſtornt/2. Iliath. 2: 24. Deſe dingen zijnde van Jaſon van

Cyrenen verklaert in vijf Boecken, ſullen wy onder leggen in een

Boeck kortelijck te vervaten. &iet ootſt à, 25/26/27/28/29/3c/31/

32/33.

Vrage. #oe meer gbp bat bc SchriftureſbobtailDoopbtig 3

Antw. Dit blijtfit unt be ſhoorlijthe hen-tentſtenen / alg bact

3ijn: De lºemriſche verborgentheben/bit baer in ſtaen: De Bobta

lijthhendt het leere: De monuerlijdte bemaringe: «De kracht om

Conſcientien te overtuigen: De oubtbewbt : ee miraculen: De

maerljepbt in 't bernuiten ban boogſegginghen/ it. «Eſai.34: 16.

Soeckt in het Boeck des Heeren ende leeſt, niet een van deſe en ſal

der feylen, 't eene noch ander en ſal men miſſen : Want de mondt

des Heeren heeft 'et geboden 2,1 betr. 1:19/21. Iſioni.3:2.

Vraghe. &oubet gijn met meten bát be &rh?ifture &#obte

âlBoogot mag / indien beſtoomſcheiterthebat niet getuwgbûe 8.

Antw. #ga/mant het ghetumgeniſſe man beſtoomſche ſiertke ig

maer menſchelijtſt: nu/4Bobtg moorden konnen geen authoritent

bekomen boog het getup'geniſſe band Benſchen/% oan.5 : 34. Ick

en neme geen getuygeniſſe van een Menſche. ſtom.3:4. Alle Men

ſchen zijn leugenachtigh. JPlaer bie teyckenen zijn bobbelijtſt/be

meſrfte irſt henne en toe-ſtemme boot middel van 't gljetungheniffe

beg li)epligen 45ceſteg / 1. Cor.2: 12. Wy hebben den Geeſt die uyt

Godt is, op dat wy ſouden weten de dingen, die ons van Godt ge

ſchoncken zijn. 1. Joan 2:2o/27. 1.3 oan.5:6.

Vrage. Hoe ig ban beſe pſactie te metſtaen/ 1. @ſim 3: 15. De Ge

meynte Godts is de Pylaer en vaſtigheydt der waerheydt ?

Antw. De Gemennte mo:bt bier alſoo ghenaeuni/ niet om batſe

een gronbtig barr boot be ſhobbelijtát maerbepbt beſtart/ want

be beplige &thgiftute heeft haer grondt en paſtigbepbt in en door

baer ſeinen/Jſlaattij.5 : 18. Voorwaer ſegge ick u, tot dat de Hemcº

en de Aerde voor-bygaen, en ſal daer niet een jota, noch een tittel

van de wet voor-bygaen. jl?aer onn dat be Gijernetſitte bt grondt

ig / matt boog de matrhenbt gijcygebitfit upt be Goûûelijche 25otte

hen/moet behent gemaetſt en heerſfight/geſjtſ: de platraten acn
ppſaren mogöen haſt gjemaerkt / op dat ten pietijcfeſmigije ltſe V

ijab. 2: 2. Doe antwoorde my de Heere, ende ſeyde: Schrijft het

geſichte, ende ſtelt het duydelijck op tafelen, op dat daer in leſe die

voor-by loopt. De fin dan man beſe plattſt ig: @e Gijcmiepnte

moet de mate ſfeere beſtent triahert/ en beſtibige beſtijgt men tegen

alſe gemaeſ-geeſten/ 45aſ.2: 5. Den welcken wy niet een uyrc heb

ben geweecken met onderwerpinge, op dat de waerheydt des Euan

geliums by uſoude verblyven. gºsaiat.f:9. Tit.1:9. *.

Vrage. Dient dan beſt plaatſe niet# te bempſen/ëat û?#
#l 4 ne
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##ruit te gronbtig en de maftigjenitſyatt be ſºeplige Schrifa
te g: - -

Antw. ſ'antſch niet: nuant voor eerſt, ſooſpacedit jàaulug hier

niet van de ſtoomſtbe ſiertfie/maer aan de ſierthe ban Epheſug/

baer Çitnotiſeug prebitant mag : &#oo dat hier niet moet gefeur/

ilat op de ſtoomſtſje ſlierthe meer paft / alg op afſe andere perticua

iiete ſiertſien. Ten tweeden: De ſtoomſtige ſierthe ig geen grondt

en baſiigbenirhan be lºcniige Srtgifture/maer in tegen beel/ſoor

nuctpſe belºemſigtje Stijgiftiite om betre/ en ſpacetitt Saet qualijtſt

ban. Ten derden: De ſtoomfibe ſiertſte ſtan/ſclfs na haet engen

ſeggen/geen gront 3ijn noo: de tienlige Schrifture/nabien be ſºa

3Jiftelt de Schrifrute ſtipe bn bºengijen/ tot een gronötbanijaer

ſiertlit en ban de matigt man haer ſhaug / gijelijtk ſil hiertoe beſe

&rijzifttler-plaetſen noopt-bgengen/iſlºatth. 16:18. Öp deſen Petra

ſalick mijn Gemeynte bouwen. #oan.21:16.

Vrage. Jºgiſc35rijgifture nu een ſoo nooùighen regel boog o

eloove en leven? - *

Antw. Ha/nu ſoo meſalg certijbtg/Gaſat.6:16. Soovele als er

nadeſen regel ſullen wandelen, over de ſelvigheſal zijn vrede ende

barmhertigheydt. &#fai.8:2c. ?ſpot. 1:3. 2. Çim 3:15/16/17. ,

Vrage. âlPäcrom ig be&Stijgifture ong nu nooûighcraig in die

tinte tiiinſent garen ban Adam af tot Moſes toe / manmeetbare

geen stijgifture mag 3

Antw. «Dout behoeft ons geen rebenen van fijn toen te ghenen.

g#benmei/ de 35thgiftig nu nogtigjrt om dat ſooot muſcine niet

ſp;ectift/tot gnºcchuijg ban fijn ſliertſte/ghelijtſtijn in hoog-rmben

ürbe/ct, om dat met het tijût üt ruerelötig booſer gijenbocben/en be

bmaiingen meerber/lºetig. I:I. Godt voortijdts veel-mael, ende op

velerley wyſe tot de vaderen gheſproken hebbende door de Prophe

ten, heeft in deſelaetſte daghen tot ons gheſproken door den Sone.

oBenrſ. 9 : f. dàum.12: 6.

Vrage. 2-ijn de 25oetſien ban het ſDubc (Çeſtament ootſt een rea

geſ noo: ong geloove en leven?

Antw. ja : mel-berſtacntie/niet in be ceremonien ofbm-ſonüca

re politijcke âlPetten ûet Joden: Jiljaer in alle gemenne Articulen

des geloofs, en Wetten bet3cben / ſtom. 15:4. Al wat te voren ge

ſchreven is, dat is tot onſe leeringe te voren geſchreven. 2,3)etr.

1 : 19. Wy hebben het Prophetiſche woordt, dat ſeer vaſt is, ende

ghy doet wel dat ghy daer acht op gecft. Joan.5:39.

Vrage. 1)oe ig ban uit te berſiaen/ſtom. 6: 14. Ghy en zijt niet

onder de wet maer onder degenade?

Antw. Datig niet teſeggen; Ghy en zijt niet onder de gehoor

ſaemheydt des wets: ofte onttt te stijgifture heg ouben &rſia

mentg: JTBaer/ het ig te ſeggen: ghn en 5ijt niet onder het dbeta

honot beg l9crg/rtochte onder hen nioerſt ûeg âl)ctg: 3Df llàct en -

tºt 25ortſten van het oude Geſtament/ſlaendt op bt âDet/5ijn#-
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aíg een regel om barr na te ſtren/ en niet afg een verbondt ons

baer ûoog 5aligt, te muu2ber/ Gal.3 : 13. Chriſtus heeft ons verloſt

van den vloeck des wets. Joan.1:17. «Baiat.4:24.

Vrage. âlDogt het CBube KTeſtament niet genaemt een bedieninge

des doodts, 2, Cor.3:7d

Antw. Naulug ſpgeefſtt hier niet ban be 25oetken heg Ouden

Teſtaments, matt ban het Verbondt des Wets afſcen/in ſteenen in

ghedruckt : 't meidt ſomber het dºuangelium ben &onbaer bera

boemt/gbalat. 3: 12. Want ſoovele als 'er uyt de wercken der wet

zijn, die zijn onderden vloeck ſtom.6: 14.ſiom.3:19.

Vrage. jllarijpber een be&thgifture metieſen?

Antw. 3a: pûer een mach bit niet afſcenlijtſt boen; maer moet

bit boen/ 3 oan. 5 : 39. Onderſoeckt de Schriften. 3 pot. 1:3. Za

lighis hy die leeſt, ende zijn ſy die hooren de woorden deſe prophe

tie, ende de ſelvige bewaren. &#ſai.34: 16. Hºſal. 1 : 1/2. 1.dijjeſſ.

5 : 27. . -

Vrage ſtonden de ketteryen niet baet upt boogt/aig de gemeente

man de Schrift leeſt d .. , - --

Antw, jaren : mant niet beſlechte iLieben/ macr begeleerde

brengen belietterpen in beroerclot: De #srijtifture ig het mibbel/

maet boogpilet een fith moet machten tegijen de ketteryen,?{ttor.

17; 11. Deſe waren edelder als die van Theſſalonica, als die het

Woordt ontſingen met alle toe-genegentheydt, onderſoeckende da

# Schriften, of deſe dinghen alſoo waren. 1. Hoan. 4: 1.

«Epijeſ. 6: 17.

Vrage. Jig be Schriftureſooftſact en bunbelijdt beſtijgeben/bat

pber een beſeinige berſiaen fian 3

Antw. ?ti-joc-meſ in de #enligbe Schriftuit ſommigbc bingen

mat bunſter 3ijn/en bat Inſoliderijenit noo2 be buuſtere oogenban

de onherboaane/ in dc welcke de Godt deſer eeuwe deſinnen ver

blindt heeft, 2. Cor. 4 ; 4. 2. Petr. 3 : 16. &do 3ijn notijrang ie

19ooft-artitulen van gheloove en leven bact in ſilaerlijtſt bee

ſtijgeben/inſonbculjembt boog bc Häinberen @Boötg/# 119: TC5.

ll Woordt is een lampe voor mijn voet, ende een licht voor mynen

padt. 3)ſaſ.19:8. 2. Oct. 1:19. -

Vrage. âl Yaerona biotball & Babit/ſ)ſaſ.119: 18. Ontdeckt myne

oogen dat ickaenſchouwe de wonderen van u wet? . - -

Antw. Dabib fict inſomberheybt op ſoo een perſfanút beg

ilberg / bact op de gehootſaemijenot noight/ſoo batſjn bibt/ bat

beijvert hem alſooſijn ilberten miſ te verſtaan generi/bat bij de
ſclinige motijt# / &, 17. Dat ick u woordt beware

#llaer ootſ ſooſpecththm alſoo : @m dat ooit in de Schrifture

beet ſjogge en monſterlijtſte berbo:gentijeben 3ijn) bitſooterfront

niet honnen berſiaen mo:ben in aſſe barr biep-grondigheden/

3Sſal.119: 96. In alle volmaecktheydt heb ick eeneynde gevonden,

ºodt is ſecrwijdt. 2 pettº 3:16 is Guteſ; 9. .. -
- zº 5 , Vrage,
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- Vrage. HiPatfg ban be H inge en 33gebitatie ban noobenſoo be Schrifture ſtiaer ig #nuan ſ? /

Antw. De tintſegginge en be 132ebitatien5ijnſooſter niet een

berfilaríngheber meogben/ aig een heeeber berſtanbt en unthgene

bingheber faſten : het meitſte ban noth gheſthiebt boog andere

#thaifnier-plaetſen/ſos bat begrinifnite betálaert moint boo:

haar ergenſitht. JThaer alg beherklaringe aorſt onet te moorden
geſchiet/banig bit noobigb om be buuſtere pſaetſerven om beipte

bonnentjepot aan heg ſlâenſtijen betſtant/'t meſtſ met een hoog

oordeel uithmiſgig in-genomen/ofte ten minſten bupſterig: ?tig
nodt om 45obtg miſ# toe te paſſen op be ſenſcientien7

3Luc.24: 27. Begonnen hebbende van Moſe ende alle de Propheten,

leyde hy haeruyt in alle de Schriften, 't ghene van hem gheſchreven

was. JBehem.8:9.2Ictor.8:31. -

Vrage. Hoe kan be #artaar te berffaen 3ijn / bact ſoo

hoogeberhoggentheben inſtaend - -

Antw. De jonge berborgentheben 5ijn mei in haer ſeinen one

begrijpelijtſt / aiſinen be redenen in de maniere ban beſtſnighe

mij nerſtaen/ ſtom. 11:33. O diepte des rijckdoms, beyde der

wijſheydt ende der kenniſſe Gods: hoe ondoorſoeckelijck zijn uwe

oordeelen, en onnaſpeurlijck uwe wegen, ſp. 34. Want wie heeft

den ſin des Heeren gekent? HPorhtang alſ men die verborgenthee

benaen-mertittalg een bobbelijthemaerijembt infithſeinen/ ſon

mo:ben beſeinige met bunbelijtliekſave mooi ben in de schrifture

beſchºenen: afg bp erempel: 3Peberbo;gentijembt ban bel). Dgie

renigbepbtig niet mei te beeſtaen) eben-mel mo:bt be maerijembt

ban beſt verhoggenthepbt klaerlijdt beſtijgen en / 1. Sloan. 5: 7.

Drie zijnder die getuygen in den Hemel, de Vader, het Woordt,

ende de### , en deſe drie zijn een.'

. Vrage. #ndien de 35thgiftureſooftſaerig om te berſtaen/ hoe

;ijnberban ſooſbeef Setten en ſtettermen : -

Antw. De ſtertermen komen hier niet ban boost/bat beschrife

ture bupſterig / matroeſelbe komen untbe berboten mille en

berffanút beg JBenſchen/ en bat boog beſiſtigbepbt beg Dune

belg / 2. pet. 3: 16. De ongeleerde en onvaſte Menſchen verdrae

yen de Schriften tot haereygen verderf, 2. Gor. 4:3/4.

- Vrage. Start aſiegbatmn weten en doen metten met een upt

gebzuchte Letterban moogbttot moo!bt in bt beplige Schrifture?

Antw. Sommighe binghen mo:ben baer unt betſtaen boog een .

bonbigh en Hiarr genofgh en Conſequentie, bemeſtie noch Gourg

alBoo!ttig: âts be itinter-boop/ir. âoohemijft Jeſus de ope

fianbinge upt be boot en unt biemootben/3TBatth. 22:32. Ick ben

de GodtAbrahams, ende de Godt Iſaacx, ende de Gódt Jacobs:

Godt en is niet een Godt der dooden, maer der levendigen. ?tttor.

2:25/3o. I. ſor.15:29. -

"A-v- te:# poeman mp/bat mn benretijtenfin ban te &thaiftive

Antw.
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Antw. Dit metenmp meeſing : âBoo: eerſt/uptbeghemenne

maerbepbt bie in andere ášth:iftuct-plaetſen ſepbt : «Dit noemt

33aulug/Iſtom.12:7. De mate des geloofs. 2.GEim.I: 13. 1.dſor.

4; 6. Glen meeben/ upt be inmenúige mertſtinghe heg igenligen

oBeeſteg/ 1. gigan.2:2o. Ghy hebt de ſalvinge van den Heyligen,en

de ghy weet alle dingen. 1. Cor 2: II/12. 1. Joan.5:6.

Vrage. Jlhoet er in de ſterrſte niet 3ijn een ficijtbaten ſtethter /

- *, namieng oogbeel en umtſp?afte bestijgift moet herſtaen mogben?

Antw. dpren; bemnſe agobt ſoo een onfeplbaer Håerhter niet

heeft in-gjeſteit/ maer mijft ong/ bat mp tot besthaiftuerſcine

gaen moeten/ om benfin fc berſtaen/ 45ſai.8:2o. Tot de wet, ende

het getuygeniſſe. 1. @ſim. 4: 8. ?ittor. 17::11. Deſe waren edelder

dan die te Theſſalonica waren, als die het woordt ontſinghen met

alle toe-genegentheydt, onder-ſoeckende dagelijcks de Schriften,

ofdeſe dingen alſoo waren.

Vrage. om microt ban het oubt âBoltſt gjeſonten tot be ,

. Prieſter, en ben Rechter, Beut. 17:9d

Antw. (ſèm batſm de ilBetten Bobtg berkſaerben/ en ombat

ſn ober de 45ubg-biemſt en het âBoltſt maren gbeſtelt / om te boen

berftaen mat haer plicht mag / botij alſtg &#. II. Na het bevel der

wet ſtaatth. 23:2. jlaaſ.2:7. - -

Vrage ſtondebelhoogt-prieſter in fijnuptſegginge meibmaſen?

Antw. Ja/ en heeft ootſt meermaelg gebmaeſt/Jſlaaſ.2:8. Ghy

zijt van de wegh afgeweken, ende hebt er vele doen ſtruyckelen in

de wet. iBoſ:5:1.# 5C- -

Vrage. Hig ban de HAaltg ban ſtomen be ſïechter niet ober be

beloofg-nerſthiſſen / , en ober het retijte betſtanot ber H3.

&thzifture.

Antw. j?een/geenſintg : mant gelijtſt belieere nergeng boog

het âPoſtſt begjplieumen GTeſtamentg ſoo# heeft geſtelt:

alſoo moet bepaua banſtomenſeineban bt 10. Schrifture moeten

geoo:beeſt/nameltſt oogbecibe Paug ban ſjoinen niet alleen een

onmettige bedieninge heeft/ maet ootkſelfg be?intich:iſtig/ bie

hemſelven in deſe## macht/ bie# aen-neemt ober de 13eplige

&tijgifture/ verheft boven al dat God genaemt, ende als ge

eert wordt, 2. (dſbeſſ. 2: 4.

Vrage. Staet alles noſmaerſttelijtſt in de beplighe 35thaifture /

#n ong noobigbig te gelooven en te doen om 3aligb te moge

Antw. ja : 2.@Tim. 3: 15. Ghy hebt van kindts afde heylighe

Schriften gheweten, die u wijs konnen maken ter zaligheydt, door

het geloove, 't welck in Chriſto Jeſu is. pſaſ. 19:8. De wet des

Heeren is volmaeckt, #oan.2g:31.

Vrage. #orig ban beſe pſaetſt te herfiaen/#Ioan. 23; 30. Jeſus

heeft nochvele andere teeckenen gedaen,die niet geſchreven zijn in

4- Antw
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Antw. 25tbalben battleſetentſtenen in andere 25nethen herbene

iige Sririftureſtonnen ſtaan/ſoa bientgbemeten/bat beſtenniſſe

banaiſe Chriſtimitatuten niet naouigbenig tot 5aligbepbt noo:

onſctuben: ?Iſ dat noobigb mag tot onſ: 3aligbembt/ig beſchºt

ben / Hoan. 23:31. Maerdeſe zijn geſchreven, op datghygeloo

vet , dat Jeſus is de Chriſtus, de Sone Godts, ende op dat ghy

geloovende, het leven hebbet in ſynen name. #oan.15:15. «Baiat.

3: I5. - - -

Vrage zijnber gheen Apoſtoliſche en ſtertitelijtfie@ſtabitien

nooūigh/bunten behendige Schrifture 3

Antw. De ſterftekanijaer gijchpuntſt maken man be ouhe hert

helijtſtel)iſtornen: alſoo3ijntet berftbende manieren in de upte

meilbige bebg-bienſt) benieltſte hun boot gemoonte ber ſiertien

onber-bouben / nochtans ſomber baet acn be 5aligbepbt te bin

ben : maer geen Traditien tonnen als noodighe «Bijeloof

artituten buiten de Schrifture aen-gbenomen morgen/ 3 laat.

15:9. Tevergeefs eeren ſymy, leerende leeringen die gheboden der

menſchen zijn. @Baſat.1:9. Colofſ. 2:22. - -

- , vrage: Bauſugſthrint nochtans aan Irahirienteſ:dien hun

ten de Stijgifture/ 2. dEijeff 2:15. Houdt de inſettingen die u geleert

zijn, 't zy door ons woordt, 't zy door onſen Sendt-brief?

Antw. 't Geen pauſug in beſen &enot-brief niet heeft beſtijgt,

ben / en notijtang ban hem kan ghcpgebicht 5ijn/ig ban hem/

of ban andere beplighe# in andere 25oetſten üct

benſiabe Schrifture gijeſteit : nt fijn ghcmoonte mag / niet

te prebithen buyten het ghene beſchreven was, ?itt. 26: 22. &oo

bat het laetſte 25oetſt moet aſbug beſloten/2ſpor.22: 18. Indien

yemandt tot deſe dinghen toe doet , Godt ſal over hem toe

# #len die in dit Boeck gheſchreven zijn. Deut.4:2.

3etij,2C:18. -

Vrage. Boeſembt ban 33aulug/1. Cor.11:34. De overige dingen

ſalick ordineren als ick ſal gekomen zijn? - -

Antw, lon ſpreedt dan eenighe untmenbight ceremonien in be

ſtertite/baer de zalighenbt niet aenhingb/alg blijtfit uit het moogt/

ordineren: ?ſnaerſing/'t gheen bienöe tot 3aligbembt mag in fijn

tijbt beſthieben/2. dEim,3: 16. Alle de Schrift is van Godt in-gege

ven, ende is nuttigh tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeterin

# tot onderwyſinge, die in die# is: $1,17. Op dat

e menſche Godts volmaeckt zy, tot alle goedt werck volmaeckte

lijck toegeruſt. 3{pot. 1. 3. -- -

. Vrage. Hillaer moetmen alle beſe binghen niet boo: @Crabitien

'meten/ bempte beſefuigbe in be lº: Schrifture niet en ſtaan:

alg/ bat3llaria altijbtgig Hilhaeghbt gbebleben/bat het «Euana

geliumban laattijcug ig beſchreven boo; jl)attheug/#t.

Antw. Die en biergelijcke bingen 5ijnbetuele/bemeltſte upt be

hectlielijtſte ipiſtovitng gepatit mo:ûen/ en gelooft niet“##
tijelij%
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Ythelijdt of hiſtoriſch Geloone/bothaen beſt binghen en hangſt

geen 3aſighenbr/ſoo bat bit niet en ſtrijdt tegen bebotmaerktijenù

ban be #. &thrifture: mant alſ men maar gelooft het ghene be

ſchreven is, dan kanmen het eeuwighe leven hebben , Joan,

2O: 31 • - -

*

Morgen-geſangh - -

Op de tweede Dagh van de Maendt.

stemme : De Toffangh bananaria/ Mijnzielmaeckt

groot den Heer, &c.

•I w

ſtemmen u) nijeer!

WV# retijten# ſieer / .

. " Die ſtaet in de Schriftuyre, .

3Dit ig aſſeen u âlBoogt/

3Bathan u ig gehoogt/

«En ſal ootſt erumighbupre.

2• -

- geit ſpobbelijtſt geſchift . -#g niet boog jlºenſtijen bgift º e

# Iigh mertſt /et kºep -

#fruijghi beſtoomij: ſiertà/ .

#ier moeten mp naerſenen, -

, - .. 3

ſteſt/5alighlichenb jlºenſtijf

32:p na u 'g herten menſth/

3Deeg 45obbelijtſie IIctter:

oogt na geen Menſchen woort,

tbgenght het Romen nooit/

&#n ſtijelt u hoogten ſtettet.

4•

, ºoit 25oetſ is ong een licht:

#iet mogben mp geſticht/ .

n't gijeen mm moeten meten/

it 't gheen moet 3ijn gebaen

3Dat iceren ong üchi acIl/

'Der Brylige poppeten, -

Van



#4 De derde

Van G O D T.

De derde Dagh.

Vrage. #oe meet gbp bat 'er een Gobtig ?

Antw. 3bit getupgijt niet alleen de Schrifture, maer ooth be Na

ture : ilBant gemeten?terbe/#Son en ſhaen hebben hartſtipen

niet ghemlaetſtf/en phet &thepſel/pber 25ſoem/ en ſituntje leert

- ong bat 'er een ſjobtig/3ïctor.14: 17. Godt heeft hemſelven niet

onbetuyght gelaten van den Hemel, ons regen en vruchtbare tyden

hevende, vervullende onſe herten met# ende vrolijckheydt.

ſal. 19:2. De Hemelen vertellen Godts eere. ſtom. I:2e. .

eE# ijebben dan afſe jihenſchen be kenniſſeban de maren

ODI rº

Antw. fleen: mant al-hoc-melaſſe J Menſchen in haar gemocbt

obertup gijt 5ijn/bat'er een 45obtig/nochtang 5ijnüer belt bit ben

maten of jobt niet kennen/ 45ai.4:8. Maer doe als ghy Godt niet en

kendet, diendeghy deghene, de welcke van naturen gheen Goden

zijn. 4Epijeſ. 2:12. -

Vrage. #oe veel ſjoben3ijnber: , -,

Antw. iPiet meer alg een, JBeut.634, Hoort Iſraël, de Heereon

ſe Godt is een eenigh Heere. 1.dſor.8:4. «Epijeſ:4:5.

Vrage. 3l3aer 3ijn / Godt de Vader, Godt de Sone, en Godt de

Heylige Geeſt, geen baie oboben ?

Antw. dſheen/mant het 3ijn drie Perſonen in het een Godtlijcke

weſen, 1. Hoan.5:7. Deſe drie ſijn een. 1. Iim.2:5. *

vrage. âDat is goûte -

Antw. @jobtig een beeſt/bieon-cpnbigb/ober al tegenmoot,

bigb/onveranderlijth/en eeumigbig: 4Borſt al-mijg/almarbrigh'

barmhertigh/retijtbeerbigh /gt. 3ijnbeâBaber/a&oon/enigenligt

oBeeſt/I. Giim. 1:17. Den Koningh nu der eeuwen,den onverderfe

lijcken, den onſienlijcken, den alleen wyſen Godt, zy eereen heer

#. in alle eeuwigheydt, ?tmen. «Erob.34: 6. 1. Ciniot-6:

15/16.

Vrage. #g 45obt dan een ſjeeſt ſomberſirhaemd

Antw.# Godt is een Geeſt, 2. Cor.3:17. 1.Giml.

I : 17.

Vrage. Hºge mozt ban geſepbt in te beplige Schrifture/bat «bott

mogen/bannen/moeten/it, ſjeeft/batijn geſtenig/#t. -

Antw. Dit monotonergentiijtſt mandjobt geſepbt l om eenight

bpſonbere merchingbeogoötg uit te butſten: Ghelijtſt abobt ootſt
genaemt mogöt/een Leeuw, een Beyr, een verterend' vyer, niet ººg

&at jp bit engijentijds is / maar om dat boog beſt":
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'ſommigbe bpſombere bingijen in Bobtaen ong mo:ben hertoont?

âDeut,4 : 24, 3imog 3:8. Doth Epgentijtſt heefteen Geeſt noch

vleeſch noch beenen. Hlute 24: 39.

Vrage. âl3at mogt ban berſiaen JoegoſBobtg hanbt/ooge/monitº

boeten/en bette :

Antw. &#oog hanbt beteptſtent ſijn Almachtigheydt : «Bobs

ooghe/ ſijn Alwetentheydt. @Bobtg monot/ ſijn bevel en laſt,

oBoog moeten / ſijn over-al tegenwoordigheydt. <Boög bette/ſijp

liefde, genade, barmhertigheydt, &c,

Vrage. âlêat mogbt hier boog berftaen/ alg Gebt ghenaent

mogût een HIceum / en 25elig/ en bper / (ft.

Antw, paer hoo! motor af geheel bt bobtg rechtbeerbigbepbt

en berfrinithelijthe ooſtrelen en ſtraffen ober be bootloafbepbt

bie men niet kan mener-ſtaen/#eb. 1c: 32. Vreeſtelijck is het te
vallen in de handen des levendigen Godts.

Vrage. âDaer is ſpoot d -

Antw. 45ubtig obetal tegenmooibigb/ nergeng in-gbeſloten

nergeng upt-geſloten/I.ſieg,8:27. Soude Godt op aerde woonen

Siet, de Hemelen,ja de Hemel der Hemelen ſoudeil niet begrypen,

hoeveel te min dit huys dat ick gebouwt hebbe. «Eſai.66: 1. ?lftot,

J7: 24.

Vrage. #r"ban Dabib / 33ſaſ, 115:3. Onſe Godt is doch
in den Hemel?

Antw. Boot moont op een bpſonberempſein ben jemei/ bee
mmſe ijn baerfijn jl Aajeſtept ſcet heerlijtſt oertoont : Hiſtorijtang

alſoo / batſjp ootſt op be aerbe ig / Dempſe Boot on-epiſoigbig /

-65ſai.66: 1. Den Hemel is mijn throon, ende de Aerde is de voet

banckmyner voeten. 1. (ſlim 6:16. #erem.23:24,

Vrage. iBot ig't batt te berſtaen/aig#mocht bat Scheere

neberöaelt ban ben jemei:en batijn opbaert/open. 18:33.Doe ging

de Heerewegh, als hy ge-eyndight hadde met Abraham te ſpreken?

Antw: 3?itig onepgentijds te betſtaen van eenige vertooninge

van ſhoota mertſingen/ente van eenige bpſombere openbaringen
batt &Sobre tegenmoogbigbepbt/ gelijth ſoo oneygenrtijtſt geſchot

#g#3. Die op de vleugelen des windts wandelt. 33ſal.

99:I. 5C22. - * *

Vrage. Hoe oubt ig of gist/en hoe lange ſaIbn Iepen ? -

Antw. bobt teſt geen garen/gelijtſt mp3ſlâenſtijen/hpig ſome
ber:##
Eer de bergen gheboren waren, ende ghy de aerdeende de wereldt

voortgebracht haddet: Ja van eeuwigheydtot eeuwigheydt zijt ghy

Godt I. Gint. 1:17. ?tpot. 1:8.

Vrage. #g g5oot onderanderlijdt ?
-

Antw: ja/Jſlftal.3:6. Ick de Heere worde niet verandert. Hoſal.

1.32: 28. 3 arob. 1; 17. By den welcken geen veranderinghe, ofte
*ſchaduwe van om-kceringe en is. ,, - '' ,,

Vrage.
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vrage. âDaer inig ſhoot onberanberlijth? ,, .

Antw. (r.) |it ſijn weſen,1.3Tim.r:17. De Koningh der eeuwen,

den onverderfelijcken Godt. 33ſaſ.rcz:28. -

# #n ſijn kenniſſe en alwetenheydt, I. ſor. 2: 16, wie heeft

den ſin des Heeren gekendt, die hem ſoude onderrichten. Job II:

7/8/9: lºeba. 4:15,,T - - '.

(3.) #n ſijn willeen voornemen, glob.42: 2. Ick weet dat ghy

alles vermeught: Ende dat geen van uwe gedachten kan afgeſneden

worden. «Eſai.46: Ic. Mijn raedtſal beſtaen, endeickſal alle mijn

wel-behagen doen. #om.9: 11. Op dat het voor-nemen Godts,

dat na de verkieſingeis, vaſt bleve: i)ebt. 6: 17. De onverander

lijckheydt van ſijnraedt.

(4.) in ſijn woorden, beloften, en dreygementen, 33um.23:19.

Godt is geen Man dat hy liegen ſoude, noëhte eens Menſchen-kint,

dat hemyets berouwen# : ſoude hy't ſeggen, ende niet doen?

ofte ſpreken, ende niet beſtendigh maken? dit.1:2. Jeſ: 34: 16.

Vrage. 13oe metöt ban geſelmot/offen.G: 6. Doe berouwde het den

Heere, dat hy den Menſche op deraerden gemaeckt hadde?

G.

-z

---
*

Antw. Dit mocht on-engcntiijtſt) en menſtijcſijtſter mfcban

oBobtgeſtut t/gelijt# eerſt die noſgenoemco:ben: Ende het ſmer

de hennaenſijn herte : Berouw hetcethent bij ong JHaenklentmee

binghett : eerſt, de bcranberinghe pan ong boog-nemen en huile

ie : ten tweeden: de betandering!je ban ong moetelt : bolgens het

rincebeatſetn muzb gpotifyet beroum toe-geſchºenen en niet-cngente

# na het eerſte 1. Sam.15:29.God is geen Menſche,dat hemyets

oude berouwen. 19et ie tenthen / niet bat 65obt berambert

ban mil/mate dat irynaſtin teunnighgoognemeny het 5thepſel/

ùatſonbigh mocht/neranderen huiſ en ſtraffen/Gen. 6:7. De Hee

reſeyde, ick ſalden menſche, dienick geſchapen hebbe, verdelgen

van den Aerdtbodem.

Vrage. #s gottal-inttente # - - -

Antw. ja heb: 4: 13. Daer is geen schepſel onſichtbaer voor

hem: maer alle dingen ſijn naeckt ende geopent, voor de oogen des

genen met welckewy te doen hebben G5etſj, 11:5. Ick weet eenyder

der dingen die in uwen Geeſt op klimmen, 1. Joaft. 3:2c.

Vrage liggefcybt 35oit ban/äen.18:21. Ickſal nu afgaenende

beſien, ofſy na het geroep, 't welck tot my gekomen is, ten uyter

ſten gedaen hebben: ende ſoo niet, ickſal 't weten? . .

Antw. Dit moet menſchelijckermiſeman aſsobt geſºmb, om dat

fijn als een ſtichter nu miſbeſtraffen / ſoo neemt hn alg ngo: acn/

informatievan ſalten; gelijth fooimcoe mo:t geſepbt/l)ſal. 82 : 1.

Godt ſtaet in de vergaderinge Godes: hy oordeelt in 't midden der

Goden. qficn.22:12. | | | | - - .

vrage: alpertogoot te horen aſe gebeurlijtſte tingen/en uit eige

ſuitigſjgeſtbiebenfuſten? , - . . .
Antw. #a/ſ)ſal. 139; 2. Ghy weet mijn ſitten,een:op

AÇIn
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ſtaen: ghy verſtaet van verre mijn ghedachten: &#. 4. Als er noch

geen woordt op myne tonge is, ſiet, Heere ghy weet het alle 3):ob.

16:33. deſai.46:16. Dievan den beginne aen verkondigheheteyn

de, ende vanoudts afde dingen die noch niet geſchiedt en zijn.

H#instGattooth tevoren wat onbenut hem benfilte
en Jocn G

Antw. Ja/gºſai.48:8. Ick heb geweten dat ghygantſch trouw

looflijck handelen ſoudt. 3ïctor. 2:23. Deſen Jeſus door den#
denraedt en voor-kenniſſe Godts over-ghegheven zijnde. I.

23 : I2,

'VE- Hºtenbtmen (45oûtg wille en voornemen hoel !

Antw. dàiet bolſtomentlijtſt/ marr aiitenlijtſt boogſoo betiijn

bit ong heeft geopenbaert/âDeut.29:29. De verborgene dingen zijn

voor den Heere onſen Godt: Maer de gheopenbaerde zijn voor ons

en onſe kinderen, tot in eeuwigheydt, om te doen alle de woorden

deſes wets. 33ſai.36:7. ſtom.11:33. -

# Hºot mogot 45ootg wil in de beplighe: Stijgifture aen-gte

Antw. Somtijbtg betepthent Godts wil, fijn beſ[upt en boog

nemen/ 45pbeſ 1:11. Die alle dingen werckt na denraedt ſynes wil

Heng, 33ſal.I15:3. ſtom. 9: 19. Somtijbtg betentkent Godts wil,

fijn wet en woordt, alg regeiban ons doen en laten, 1.3Tbcſ. A: 3.

Dit is de wille Godts, uwe heylighmakinge. Jſlaattij. 12:5o. Hoait.

7: 17.

Vrage. Zijnüer ban in Bobt tmee willen?

Antw.# : maer (Boutg miſſe is een, gijelijtſt 45obt ſeibe een

ig: maer beſclnige mogût op tmeeberlen mnſe acn-gcmerrkt na het

onderſchept ban be hingen hielp miſ. Dant ſommige bingen mit

bpſcine boen/ en bic aen ong niet openbaren: Sommige bingen

# ijp dat mn ſuſſen boen/ be toeltfie bp ong openbaert in fijn

OO

Vrage. #g 'er ſomtijorg geen ſtrijdt tuſſchen Botta berhogen

'miſ/en tuſſchen Goore geopenbaertien miſd -

Antw. 19etſtan met gijeſtijirûen bat 45obt ſommigje bingen miſ

gebitben/bit by cheniueſ niet en mij dat geſtijicben ſuſſen: 3tſſco

gehoopt hij/bat Pharao het âDoſtit foute laten tretten: Bat?tbaa

ham fijn 35one ſtaatſolide booben/oſsen. 22 : 1/2/3. 312act bacc

is geen ſtrijdt in Bobtſgſoe: âlBant het ig beſcIbigje miſte ºobts

isie boog-nam bit aen?tbraham te ghchieben/ om fijn gehootſaenia

bt te brpioenen/ en bit ban babt beſloten dat te beletten/ alg

ibgabam baer toe gereer ſoude 3ijn,

Vrage. Jg in Bobt niet en gentlijrft een begeerte tact boog hij

hnenſtijf en wilde met dat ſommige bingen anoërg uyt-bielen ?

Antw. dſbeen/ mant banſoude in ſjobt een onnoſmaerſtthcpbt

3ijn/ ende een onmacht om fijn begeerte te beltonlen/ 63ſai.46: Io.

Ickſal al mijn wel-behagen doen. Pe:15:3. j?,on.21:3C. Y

- Vrage.
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Vrage lbaeromſembt g#obt ban/ pſaï.81: 14. Och! dat mijn

volck na mijn gehoort hadde?

Antw. Goût ſpreefht op menſchelijtliet mnſe/ om te betoomen/

hat hem be geboo ſeeinbert en de 3egen van fijn gaitſiaengenaem

iG / gelijtſt fuadanigfje incafchtlijtſte bemiegingen 3oot meetmaclg

m3:ëen toe-gbeſtij:tben / djiet. 32: Ic. Ende nu, laet my toe, dat

mijn toorn tegen haer ontſteke. «Ben.32:26.

Vrage. 1)ge ſtoot is Goûtg matigt? -

Antw. &#gütig aimlachtigij/3ïlatth. 19:26. By Godt zijn alle

dingen mogelijck. Gen.28:3. 2. Cat. 6:18. -

Vrage. âl)aer in beſtacto ontg almachtigſtembt # .

Antw. De lºcete fian alles doen mat in mil: imſtan meer doen

alg hit mii: jij kan van ghcen stijegſcſ mo:ürn verhindert : ijn

han a ſeg alſoo boen alg ijn mij : &#ntie in mocht nothmoede

noth mat / JHatth. 3: 9. Godt kan uyt ſteenen Abraham kinde

ren verwecken. Mai. I15 : 3. &#fai.42: 48. ſtom. 9: 19.

Vrage. J'g 45got Sanaen geen middelen gebonden ? .

Antw. #Been: nuant Gbgüiſtan mettien boo: aſſetlen mibbeſen:

ſonder filibbelen, boogſtſeine middelen: tegen aſte ordinare mid

ûtſen : en hoo! onbegulame miùùcien/ 1. Sami.14; 6. By den Heere

is geen verhinderinge om te verloſſen door vele ofte door weynige.

2. Chgatt. 14:11." Dan. 3:17/27.

Vrage dinathmen op 45ontgwoordt en belofte met baſiſtaen#

Antw. «Drbja ! mant ſjoútig waerachtigh, ja bewaerheydtſel

be/ Cit. 1:2. Hy kan niet liegen. Hºum.23:19. Soude hy't ſeggen,'

ende niet doen? #crem, Ic:ic. 1. Joan. f:9. -

Vrage. 1)geſtomt het ban dat ſommige beloften en b2cmgemene

ten &atig ſtijlºnen niet permiſt te zijn: #tig jºum.fºtº Jan:
Ant. 3tſte 45obtg beſeften en uiengementen mo:oen alſnog beta

buit fos alg beſclgige gebaen mo:ben: Hillaer 45GStg beloften en

fijn dreygementen in tijütlijtlic bingen/fien beeltijdig in haar bºtº

bulfinge op een booggaenbergnbitie / 'r 3n dat defenigijculºt-ght

b:llrkt ſtact/ofte niet: en aig bietontitie niet rug:btgeroutf/bail

tnoºt te beſefte of het brengenient ootſt niet permitt ſombet ſirenſ,

hinge van3oStg maethenbr/jgt. 18:7. In eenen oogenblick ſal

ick ſpreken over een volck, ende over een Koninghrijcke, dat ick
het ſaluyt-rucken, ende afbreken, ende verdoen. J. 8. Maer indien

dat ſelvighe volck over het welcke ickſülcks gheſproken hebbe, ſich
van fijn boofheydt bekeert,ſoo ſalick berouw hebben over 't quaed

dat ick het ſelve gedacht hebbe te doen. 1. Sani,15:26. 1. Sattl-2:39

Vrage. Jºg 45got outſt goetst en bactnilertigh ? -

Antw. a3cbtig de opperſte goetheydt ſelfg/ JIMatth. 19: t". Nie

msndt is goedt dan een, namentlijck Godt. &#rob.34:6. iïein.2:6

Vrage gg #ootaenaiſe Sthepſelen goebt?

Antw, ja: hoo: een goethent van fijn ſAtooihentie/maceboo:

ſji, fijn ſtijcpfelen betſo:gijt ban ſpitſe en Scalitſi/3t. 33ſal. Ic4: sj
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Sy alle wachten op u, dat ghy hen hare ſpyſe geeft te ſyner tijdt. ?tſt.

14:17.2lft.17:28. - -

vrage. Jºg tang jobt boo: ſommighe d'Ilenſtijen niet goebt en

barnnijertigh op een bilſonbere humſe d

Antw. ja in: âBantaen alie Jllenſtben geeft ºm met bie ghca

menne natuerlijtſte gaten/ maer ooo ſine ſtinůtten heeft bn bm

ſombere en3atighmaſtende genade en barmljettighepur/l)ſal.73:1.

Immers is Godt Iſraël goedt. Iïom.9: 18. Hy ontfermt hem diens

hy wil. &#pſjeſ.I:6/7.

Vrage g 'etooth een ſtraffenbcrethrueerbigbembt bnofobt?

Antw. #a/Iſtom. 1 : 18. De toorn Godts wort geopenbaert van

den Hemel over alle godtlooſheydt, ende ongherechtigheydt der

Menſchen. Iſtom. 1:32. 2. Çhefſ. 1:6.

vrage, Jg'et niet anberg van bobt te Hennen alg hat ſyn ig een

GBecſt/ kie on-rmnûigh/ onberanderlijtſt/eetlinig/ al-mijg/en barma

hettigl) ig/ +t d w

Antw. ja het: ſlBant bie eenige ſjobt in weſen en Godtheydt,

moet ong geopenbaert/alg baie 3ijnüc in Perſonen, 1. Joan. 5: 7.

Drie zijnder die getuygen in den Hemel : De Vader, het Woordt,

ende de Geeſt, ende deſe drie zijn een 3 laatttij. 28: 19. 2. Cor.

13 : I3. - * -

vrage. Tg beſcuerborgenthembt heg geloofg/ man te Heylighe

Drie-eenigheydt,ootſt in ben grººtſten (Ieſtamente beſtent gemeeft?

Antw. #a/gben.1:26. Godt ſeyde laet ons Menſchen maken,na

onſen beelde,na onſen gelijckeniſſe. ])?og. 3o: 4. &#fai. 63 : 9/1o.

33ſai.33:6. &#fai.6:3. . . -

Vrage. 3ſlaaften beſe Unie perſonen geen baie Goben ?

Antw. dſ)cen: il)ant beſe baie gſjobbeltjrite 3erſonen/ hebben

mact een 65ootſijtſt Weſen of Godtheydt: Sn5ijn mei onderſchey

den, foobat.be Daber een ander Perſoon ig als de Sone: Hilaer

ſn 5jn niet berſtbenden of af-gijeſchemûen in Weſen en Godtheydt

ban mailtariberen: Soo dat de 33abet gheen ander Goûtig alg de

aSone en te penlighe qDeeft / joan.Ic:3c. Ickende de Vader zijn

een. 1. Joan. 5:7. Joan. 14:9.

Vrage. jig 'er aen de ſtenniſfe ban be Heylighe Drie-eenigheydt

mat geſegen ?

Antw. Jºaſter weeſ: mant hier boo: Rentmen ben maten gBobt

renrechten fooijm ig: en men verſtarr hoe mn boot beſcjberſonen

5aligh mo:ben/ en op mien mn ong fcben betroumen/Joan.17:3.

Dit is het#leven, dat ſy u kennen den eenigen waerachtigen

Godt,ende Jeſum Chriſtum,dien ghy geſonden hebt. 2.Cor. 13:13.

jean.8:19. -

Vrage. #s ban Teftig Chriſtug/be Sone ſ5obtg/ooth be eetta

mige maerachtige 5ont?

Antw. Jafm/ I goan.5:2o. Deſe is de waerachtige Godt,ende

het eeuwige leven. Joan. 1:1, 3ittor.20:28. . . -

- 25 2 Vrage,
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vrage. #oeſoubet# bit hatcüer konnen betonſen?

Antw. (r.) Hnt ſtin #ootlijtſte namen, ſtom.9: 5. De welcke is

Godt boven al te pryſen in der eeuwigheydt. Jeremi.33: 16. 19ebt.
I : 9.

(2.). Hijt fijncBobtſijdte eygenſchappen, Joan 21:17. Heere ghy

weet alle dingen. Joan.8:58. #cbg.f:12. -

(3.)# &Bobtlijtſte werékingen, ſoan. 1:3. Alle dingen

zijn door hem ghemaeckt, en ſonder hem is niets ghemaeckt, van

't geen gemaeckt is. Joan.5:19. #cb2.1:3.

(4.) Hiſt fijn Goûtlijtſte eere, # oan. 5 : 23. Op dat ſy alle den

Soneeeren, gelijck ſy den Vader eeren. Lºeb:,1:6. jlaattij.28:19.

. . Vrage ilàaet ſtomt het ban van baen/bat hele dingen in behen

ſige Stinifrutenan Chriſto mo:ben geſcmbtſbemeſtfie op de matte

athtighe ſpoot ſtijnnen niet te honnen paſſen. ?ſig jllatth.20:23.

1. Cor. 11:3. #oan.5:19. 3 oan. 7:28. #oan. 14:28.

Antw. Dit ſtonIt bier ban baen/ om dat in oorſteen waerach

tigh Menſche mag : ente de Middelaer bet dienſthen : Soo Dat

aliefgocartight ſpreuthen man hem moſbennerſtaen/ ten on-ſirit

ban fijn Jilibbelaer-anipt/en ban fijn ſtart ter beenroeringhe) of

ten aenſten dan fijn menſchelijche nature / ſonder na-beciban ſtjn

o3.obtlijtſte natute/I. Cim 2:5. Daer is een Godt, ende een Midde

laer Godts, ende der Menſchen, de Menſche Jeſus Chriſtus. 3ſttor.

20:28. I, Cot. 2:8.

. ,,Vrage. Lian het meiſbemeſtn mo:ben dat beideplige beeſt ootſt

ig beecumuige gootſteen met ben 33aber en ben Sone?

Antw. Ja. (r.) tipt be Goûtſijtſte namen, ictor. 5: 4. Ghy en

hebt den Menſcheu niet gelogen, maer Gode. 1. Cor. 3:16. ?tttor.

4 : 24/25. f

(2.) Hnt be ſoötlijtſtceygenſchappen, #ebt. 9: 14. Deeeuwige

Geeſt. Oſal, 139:7. I. Cor, 2:1C.

(3.) tint be ſtootlijtſte werckingen, Job 33:4. De Geeſt Godts

heeft my gemaeckt. 3 oan. 3:5. 1. #ot. 12:11. :

(4.) tipt de 65ootlijtſte eere, jl)attij.28:19. Dooptſe in de name

#Vaders, des Soons, ende des Heyligen Geeſtes. 1. Cor. 3: 16.

2. QJol',13: I3. - . - -

. Vrage HElaerſchijnt het niet/ bat be therſight geeft maerten,

geeſtelijthemertſtingcoobtgig/in ben dàieumen deſtantente) en .

ùat unt Joan. 7: 39. Dit ſeyde Jeſus van den Geeſt den welcken

ontfangen ſouden, die in hem gelooven. Want de Heylige Geeſt en ,

was noch niet, overmits Jeſts noch niet verheerlijckt was? ;

Antw. dllen moet onderſthenilt maken tuſſchen den Perſoon

man de identigbe ſherſt/ ente tuſſchen fijn gaven en mertſtinghen:

&Deſe platte ſpºrecht dan eenighe bnfonúcte gapen begjflieumen

(diefiamentg/bemeſtite bel)chtige operft foute uut-ſtotten/I,otor.

12:4. Daer is verſcheydenheyd der gaven, doch het is deſelve Geeſt.
1. Cor. 12:II. Bittor.2:4- - - - -

- Vrage,
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E Vrage. De ſºepſige ſfeeſt moet een kracht Gods genaemt/IIut.

1:35. 13oefian brſelbige ban Gobtſclue3ijn?

Antw. Dit mo:bt geſepbt van een buſonbere Bobbelijthemert

hinge/bie bellenlight 45eeſt als de 3tſmarijtige «bobt unt-merdit:

ofte ſomtijorg moet bart doo! oerſtaen/niet een accidentele en toe

vallighehrarijt 45oorg/ mact een meſentlijthe of perſonele ſtatiſt

gBourg/heteerſtellenbebt perſoon van de lºcyiige 45eeſt/tjet meſte

kefijn 65ootbepot niet megh neemt/maet bepeſtigijt.

Vrage. 3g dan de leenſigje 45eeft een Perſoon, onbetſtijepben

ban de Vader, en banden Sone?

Antw. ja /onderſcheyden, maer niet afgeſcheyden: mant be

#eplige ſfeeſt mo:ben toe-geſchieoen aſſe engenſchappen en mert

hingen dan een perſoon/aſg verſtandt 1.Cot.2:1g. Wille I. Cor.

12:4/II. «En pant metthingen / 1.Cot. 12:11. Hy deylt een yeghe

lijckſijn gaven gelijckerwijs hy wil. Joan.14:16. Ick ſal den Vader

bidden, ende hy ſal eenen anderen Trooſter gheven, op dat hy by u

blyvein der eeuwigheydt. 1.qIor.12:II. Attor.2o:28.

Vrage. J'g het niet genoegb batinen of obt ſtembt als een reunie

ge/aiſilachtige/#t. «Beeſt/ Stljepper van 19emelende ban?terbcd

Antw. Jàren bet: maer mij moeten hem ootſtkennen alg ſloot

beaBaber/beasoon enoc bel)entige Sceſt/mant alſoo moet Boot

ong in de Hºeplige &thrifture geopenbaert: en bie Goût alſog niet

hennen/mo:den geſepot/ſonder Godt te zijn Epijeſ.2: 12. «En op

beſe muſe te kennen / ig de mcghter 3aligbemot/# oan. 17:3. Dit is

et eeuwige leven, dat ſy u kennen, den eenigen waerachtigen Godf,

ende Jeſum Chriſtum,dien ghy geſonden hebt. &#fai.53:11. 2. Cor.

M3 : I3.

Morgen-geſangh

Op de derde Dagh van de Maendt.

Stemme: Aſalm 8. ô Onſe Godt, &c.

- vººr

- I.O Groote Bobt! gantſch eeuwigh in het meſen/

#tſiſtan u macht uit alle ſtijepſtig leſen: -

jliaet 't ſlPoo!bt geeft mij bet3alig!jnlaſitnb' licht/

&#n leert mijn ziel dit joböelijtſt gefitijt."

*--*: Gini 3ijt cen Geeſt, beet ijoager alg ben i3eintl/

oºgrenâDiſrij of 39ogel inaecht ergens gememel/

(ſºf gijp 3ijt barr: glin maert noo: altt Dingij/

«Bijl blijft ootſt ſteeörg ſomber betailöetiligi).

3. Dat ig/bat mag/ en al dat ſal geſtijleden/

gºijp meet het al: mictatu ban ontolieten ? -

H groote macht pinot nergens ſtut of pati: s

# miſ tegtett bt bingen al-tt-lſkati, - -

23 3 4.Barm
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4. Barmhertigh 5ijt ghm/ ſB ſjobt/en boſ tróuwe :

tſt mari)# hoop paſt op um moo:ben boume :

Jcſi fitti optſt in groote derer'jtigbeubf/ -

g bar triºman de ſong niet moet miſſen.bt.

5. Dug ken en dien ith It/mijn Goot: mijnâBabet !

3ſhoth treedt itſt op u tien cen mennighnaider: -

gjin ºeft, iſ)ect/ en ghn Heylige Geeſt ! !

3lDogtooth bait nipt als ware Godt gebgeeſt.

Van de Scheppinge,

De vierde Dagh.

Vrage. Hlbie heeft bett HBemel en de 3ſerbe gemaetſtt 3

# oBobt/45en.I: i. In den beginne ſchiep Godt den Hemel

ende de Aerde. «Benet. 2:1. #ttor.4:24. .

Vrage. #ebben/be Sone/ ente de identige beeſt/oodi beme

relbt geſchapen? - - -

Antw. Ja/gbelijthfi, met benadat er beetuimige matrarijtighe
«Boot3ijn/jaan.rºg. Door het woordt zijn alle dingengemaeckt,

ende ſonder het ſelvighe is niet gemaeckt van het gene gemaeckt is:

Job 33:4. De Geeſt Godtsheef my gemaeckt. Mai.33:6.

Vrage. âlBat bingen 3ijn geſchapen ? -

Antw. lºtineſ en Actie/metaleg dat baer inig /«Ben.2:1. Al

ſoo zijn volbracht den Hemel, de Aerde, en al haer heyr: Gen. 1:I

#Jerem.Ic:12.

Vrage tint mat ſtoffc heeft bott bemereſbt gemactht?

Antw. tint niet, tºch? 11:3. Door het geloove verſtaen wy dat
de wereldt door het Woordt Godts is toe-bereydt, alſoo dat de din

en diemen ſiet, niet geworden zijn uyt dingen die# worden:

# De aenvangh van de ſtofkens der wereldt. Col. 1:16.

Vrage. In# beeltijorg heeft of obt bemercibt gemactfit?

Antw. #n berijdt ganſeg dagen/oöen.2:2. Als nu Godt op den

ſevenſten dagh volbracht haddeſijn werck dat hy gemaeckt hadde,

heeft hygheruſt op den ſevenſten dagh vanalſijn werck dat hyghe
maeckt hadde: ſirobi,2C:II.

Vrage ipoeſangh ig bit nu met geſchen? -

Antw. Soo omtrent mijf bunſentenbeſºg hongert jaer..

Vrage. #orbanigh mag bemerelpt aiſſe nu geſchapen mag?
Antw. âIſſeg mag ſcetgocht en heerlijtſt: bcquaem om Guintº

macht/mijfbembt/en goethembt te oertoonen/dºen. 1 : 31. Godt

ſagh al wat hyghemaeckt hadde, en ſiet, het wasſeerst: : SBCult,

32:4. H3ſaſ.19:2.
-

'viag: #fian Gottweilerunen/mentorn/Stingen'#

#
***
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ben/hoornen/en bergiftigieſituporn/gt. niet gheſhapen ? ,

Antw. 3a ijn/mlaer niet in die booſt engenſchappen: ll3ant bie

quaebt-artuigbenStig baet na beo: beſonbe/tot ſtrafcber jl ºrna

ſtben daer in geſtomen/Gen. 3 : 17. De Heere ſeyde tot Adam, het

Aerdtrijckzy om uwen 't wille vervloeckt: «Beiicſ, 3 : 14, 3entſ.

3:18. De aerde ſal u diſtelen en doornen voort-brengen.

Vrage. âbat 3ijn de uitnemenſie Srhepſelen geuiceft 3

Antw. De «Engelen en de dºllenſtijen/ Afaſ. Ic4:4. Die ſyne En

gelen maeckt Geeiten : «Col. 1:16. HSſai.8:6.

Vrage. âDat 3ijn engelen? - - -

Antw. «Engelen 3ijn heiligbe/miſc/machtighe/ onſterfelijtfie

«Beeſien/i)eb2. 1 : 14. Zijnſe niet alle dienſtbare Geeſten? ſluit.

20:36-2. Shani.14:2o.

Vrage. âDeten de Engelenaiſe bingen ? - -

Antw. dſleen; (1) Snficnnen het betteban be Jllenſtijen niet:

(2.) @Both ſoo meten ſn de toe-honience gijcheurlijthe gingen niet:

(3.)?tite &Boötg beſtunten ſtennen ſin ootſt niet/Jillart. 13:32. Van

dien dagh,en dieuyreen weet niemandt, noch de Engelen die in den

Hemel zijn: 1.ſicij.8:39. &#phef.3:1c.

Vrage. ſtiennen de 45ngelen ontg dit enſtijen hier benebenhueſ 3

Antw. De Engelen mogten ban gºoit op de aeröeunt-gijcſon2

iden/ endealſgofionnen ſin ong 3lºenſtijen/enbe onſe mettien met

ſiennen/ met mueltiie fi, beſtrij3ijn/zittor. Ig: 4. De Engelſeyde tot

Cornelius,uwe gebeden,ende uwe aelmoeſſen, zijn tot gedachteniſſe

op-gekomen voor Godt. 3 l'atth. 13:41. 13cb2.1:14. - . *

Vrage. Zijn de ºngelen groot bân matijt?

Antw. ja /])fal. I 3 : 23. Lovet den Heere, ſyne Engelen, ghy

krachtige helden: 2. Theff,1:7. 2. ſicg. 19:35.

Vrage ſtonnen bedingeſein miratuieit ûoen: ofte hebben fit ljet

herte bet Jiºenftijen in haer macht ?

Antw, jacen: âl)ant het ig alleen Gobrg merth / 3):ob. 21 : 1.

Het herte der Koningen is in de handt des Heeren : #Yſal.72:18. Ge

looft zy de Heere, de Godt van Iſrael, die alleen wonderen doet.

Vrage. Jillogen de Engelen melaen-gebieden mediſch 3

Antw. dſ)cen/dºoſ,2: 18. Dat u niemandt en overheerſche in ne

derigheydt ende dienſt der Engelen. 3ipot.19:1c. ?tpot.22:9.

Vrage. 1)oe heeft gobt be eerſte Jllenſtben geſchapen 8

Antw. Adam ontfingij fijn lichaam tint ?terüe / maet in Goût

een Ziele blieg: Eva micrt gemartſit unt?tianig ritbc Gen.2 : 7.

De Heere Godt haddeden Menſche geformeert uyt het ſtofder aer

«ie, ende in ſynen neuſe geblaſen den adem des levens, alſoo werdt

de Menſche tot een levendige ziele: «Benef:2:21/22. &#fai.2:22.

Vrage. Hjoe3ijn mn dillentrijen gemo:ben?

Antw... #a den lichame, boo: nnbºei van onſ ſDuberg: maer

na de ziele, boo: 45obtg ſchepping.be/maer doo2.be 3icien notij da

gelijtig moorden gemaztfit/43cij?.12:9. Wy hebben de Vaders ontes
» - 25 4 - vleeſchs
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vleeſchs wel tot Kaſtyders ghehadt, ende wy ontſagenſe: ſullen wy

dan niet veel meer de Vader der Geeſten onderworpen zijn, en le

ven ? «Ettleſ. 12:7. Žarij.12:1. -

Vrage. HlDat ig bc%Zicied

Antw. Bezieleig het beſte beeldeg ſtilenſtben/een geeſtelijdt

weſen, dat onſterfelijdt ig/en ban het ſirijaem kan af-geſtſjenben

mogûen/begaeftinct betſtant en miſſe/jlaattij.ro:28. Vreeſt u niet

voor de gene die het lichaem dooden, ende de ziele niet en konnen

dooden getricſ. 12:7. ILut. 23:46.

Vrage. âlBat mag het buſonüetſte in ben# JElenſche #

Antw. 19et beelot Bobtg/Gen. 1: 27. Godt ſchiep den Menſche

na ſijn beelde, na den beelde Godts ſchiephy hem: dEtrieſ 7:29.

Vrage iPaer in heftact bit beeſùt 45oötg d .

Antw. âBao: eerſt; in de ſubſtantie van de 3ieſel bemelthe mag

geeſtelijck, en onſterfelijck: @Ien tmceben/ in de krachten ban be

3ieſt/ine meirhe3ijn/verſtandt, en wille: dºen beroen/in de hoeda

nigheden man beziele/ janan ben ghehrelen dillenſtije/ üe meitſte

ſnaren kenniſſe 45obtg/en henſigljembt: dºen nierocn/in beheer

ſchappye ober alle ſchepſelen: dºen pijft en/in een ſtart beg gebeca

ſenillenſche die onſterfelijck mag Wen geluckzaligh: «Epijeſ:4:24.

Doet aenden nieuwen Menſche, die na Godt geſchapen is, in ware

gerechtigheydt en heyligheydt: «ëttief:29. Çol,3: Ig. «Ben.9:6.

# bedfiletiſche bangalitſtij onſterfelijtſt / en griutſte

Antw, abam mag ſoo onſterfelijtk en geluthgatigh/bat babbe

# gemiſt/bn babbeltonnen niet ſterben: notijfangſom niet of hij

ionbefterbenen onghelutſiigh mo:ben/aſg ºm quam te fondigen/

«Beneſ 2: 27. Ten daghe als ghy eet van den boom der kenniſſe des

goedts en quaedts, ſuſt ghy de doodt ſterven: ſjen. 3:17/18/19.

Vrage âoudeâRani ban niet geſtort en hebben/indien hij niet

ſjabbe geſonbight ? -

Antw. HPeen: mant be boobtig een ſtraffe man be ſonbe/ſtom.

6:23. De beſoldinge der ſonde is de doodt. Gen.2: 17. ſtom.5:12.

Door eenen Menſche is de ſonde in de werelt gekomen, en door de

ſonde, de doodt.

. Vrage. JI)act/bemnſe?{bamboo: ben balat en bontſt en ontſt

##nutroume/ #t. maren dit geen benupſen dat ſjn ſterfelijtz

2 maS :

Antw. het mag een bemijgbat bp ſterben foute konnen, in

bien in quam te fortuighen: Hillaet niet/bat buftergen ſoude, ine

bien hij niet quam te ſandigen: ſl)ant beſtrathi van ſhoots heelot

en bobte 3egen in ſpijs en baantſt/foute hem in fijn ſtart hebben
onberijouben hupten de mooiſt/maer toe bienbe afg een middel, en

zegel, behootn beg ſeneng/ Bell. 2:9. De Heere Godt hadde alle ge

boomte uyt het aerdtrijck doen ſpruyten,begeerlijck voor 't geſicht,

ende goet ter ſpyſe 5 Ende den boom des levens in het midden#
CR
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ºn

ik

tie:

den Hofie### , jn ſthe op 3

Vrage. i toe 45out ben jTBenſche op G

# 2 bam moſt ben iBof «Eben boumen / ende bcmaren:

bepüe moſïenſn onber het eteil ban aſit byuchten het hoomen/niet

eten van den boom der kenniſſe, Ben. 2: 16. De ideeteghoot ghte

uoubt ben Bemſtbe/ſcgghenbe: âBan alle boom beſcg lºofgſuit

gijn bgpeiijdt eten/&.17. Maer van de boom der kenniſſe des goets,

ende des quaedts, daer van en ſult ghy niet eten: Want ten dage als

ghy daer van eet, ſult ghy de doodt ſterven.

Vrage. l3aut?fbam ooeſt plichten van ſpoorg-bienſtighepbt !

Antw. #bam heeft ſtrij als een herlighſchepſel moeten blagen/

het meſtfie ſomber beplige plichten van bandiſeggingt niet en hone

be geſchieben: Hºier toe biemûe inſonderheybt te onderboubinghe

ban ben &abbatij-bagij/ bic be lº)rere op de ſebenfte bagh oan de

ašrljeppinge in-ſteſor/45cn.2:3. Godt heeft den ſevenſten dach ge

zegent, ende heeft dien geheylight. «Erob,2c:II. --

Vrage. J|Baet hoe paſte op de ſtaet oan?iban in fijn onnooſcſ

- jjembt Üc ultijetſjouÜinge beg &abbathg/ bempſe3lbain nitt moeüe

en mag ban mettien ?

Antw. ?{bam moſt ben &abbath-bagh niet onberhouben onnº

bat bl! ban arbeuüen betimgept mieröt/maet om dat ijn geen ſmee

bingijen ghelijth Honte doen: llBant al-bot-mel in met bermtactſt

het meerſt beide ban ben lºof in Eden/ſoo ſtonöcijn nochtang tere

- mijlijn daer mcbe beſith mag/ be openbare «Bourg-dienſt niet oefa

fenen: ?tiſoo paſte de onberijoubinghe ban ben &Sabbath ſoo meſ

-#am /alg op onſ rijsite HLieben/ die niet behoeden te achcpa

* Morgen-geſangh

Op de vierde Dagh in de Maendt.

Stemme: {pſalm Ico. Ghy Volckeren des, &c.

I• Obtaaaber/soon en bent ge geeft !

-G &#In 3ijt van eeuwighcpbt gemeeft:

o3ijn ſtijiept be il)erelbt in de tijdt/

Gijn toont dat gijn almachtigh5ijt.

2. Hmt niet ſoa haacht ging allrg poogt:

3ſig ghn maer gaeft u ſitarſjtigij moogbr/

* . Soo mag het alſtg ſchoon namenſch/ -

Selfgetººngelen en oorſt den Menſch. 2

3• ijcht bie Geeſten boogt-gehgatht/

3Boſ mijſ benot/goetljepbt/en boſ macht:

dºen bienſt alleen/ niet om de eer

&Pie 't pauſbom af-neemt#baerijetr.
5 -
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4. De flºenffh geſchapen/ mierbt geſteſt

In giengſtboon/en bruthbactuelt:

l)et lichaem mag unt ſlechte ſlijtſt/

«En enenmet onſterfelijtſt. ,，

5. 4Bnſterfelijtſt/indien beſonb'

HYiet b?atſt met finnen Goût 't âBerbonbt:

illaet been hy teng een quatie heet/

(QEerſtont fog ſtonöt de booût getcet. -

(!' '

Van de Sonde, en Straffe.

De vijfde Dagh.

vrage, zijn tegengelen in hart heerlijtſte ſtart alle ge

Antw. daten maar ſommige hebben gheſonbight iſ

De Duyvel is in de waerheydt niet ſtaende gebleven: Jijf

Vrage. 125c3ijn Scfonüigenbe gettgelen beranbert di. , .

Antw. â3an goede gºngelen zijn fit guaide SDuybelciºgcluozheng,

geheel tot boofgenotfith begevenbe/i. Sam.16;14. Debooſe Geeſt

verſchrickte Saul: Joan.8:44. I. i3etr. 5:8, ' * : # .

Vrage zijn te bungelen marijtigh om bep:oine te berbergen:

Antw. «Bautſch niet: &n ſtonnen de ngonic met mueiſen en bra

firrücn/ maer fi: ſitten noirt ijaer geeſtelijtſte fiaet en gaftig jarig

noer-meeſteren/jihattij. 16:2c. De poorten der Hellen en ſullen de

ſelvige niet overweldigen. Job 2:6. 3 laattb.8:31. - in

Vrage. lbeſtſteig je ſtraffe bergDuppelen ? #

Antw. Sº 3ijn unt ben li)emel geſtooten/en af-gcino:get: in het

ficiſche bergacitieniſſe/3ude &.6. De Engelen die haer beginſ ! niet

bewaert en hebben, maer haer eyghe woon-ſtede verlaten hebben,

heeft Godt tot het oordeel desgrooten daghs met eeuwighebanden,

onder de duyſterniſſe bewaert. Hil)atth.8:29, 3L)artij.25:41. #

'. Vrage. Hºge is't met Adam en Eva gegacin?

Antw. Snijcbben bemöe G50örg geboût ouer-getreten/Gent.3:&#

De vrouw ſagh dat die boom goedt was tot ſpyſe, ende dat hyge

luſt was voor de ooghen, ja een boom die begeerlijck was om we

ſtandigh te maken: Ende ſy nam van ſyne vrucht, en de at: endeſ

gafoockharen Man met haer, ende hyat: 1. Ciln.2:14.

vrage, abat mag de ortafic ban bciën nat?

Antw. tinterſijtſt bog: het goge / be ſchoonhembt ban te herbos

ben neutbr: #llace inmenbigb boo: be3tele/be tentatie beg Dupº

neig/Eie baet toe gebruptſtte een Slange/rn Eva ſocijt mijg tem

hen/ batſe tot beeitſcertijrliet ſtart ſtomen ſtonbe/ hoog uit eten/.

gSeit. 3 : 4. De Slange ſeyde, tot de Vrouwe, ghy lieden en ſtilt de

doodt niet ſterven. #.5. Maer Godt weet, dat ten dage als ghy#
- . ' W2
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van eet, ſooſullen uwe oogºngheopent worden: Ende ghy ſült als

Godt weten, kennende het goedt, ende het quaedt. 2. Lot. 11:3.

* ; 3 oant 8:44 . . • - -

C. # #iam niet genootſaetſit boog eenige buiten-ölrangſj

tot Üe ſoni,2 ?

Antw. «Bantſch niet/nlaer in heeft hem miſſigſj geſondight/enbe

Hiet fith beriepijen van Eva : «5ciijff: Eva fit:j liet betici. Een mail te

UDungel/JEttlef T.29. Dit hebbeick gevonden, dat Godt de Menſche
recht# heeft, maer ſy hebben vele vonden geſocht. 2. «Egt.

II:3. liolll. 5: I9. - , ' -

C. rage. Jig#n bal buiten Gobtg ſtenniſſcen tegen fijn met 2

ninge geſchiedt 3 -

Antw. dºcen/ mant be lºcere ſjab de Middelaer batteeumigheid

al ſco, Jinrett / tot geriuſfiiigje uut Ceſen pal : Sgo nºgct van de

i)cert met Grºuettl beubcn/ bat?tÜaiii baſſelt ſouüc/ 1, Neft, 1 : 2C.

:

Dewelcke# geweeſt, voor de grondt-legginge der we

t *

reidt vºl lief g4: Jºlatti. Er 29/32. .

r; V.age. Exceft Goût urfcitgat gemiſt ?

Antw. #at beſcn bal niet ig geuaccli tegen 65cûtg miſſeig fith

telt, di te gegſtaen/mant 3ght ſjanbe beſt n mal gijeimatfittneſi ſtone

1 iſ beſttien: Enemel heeft ºpget eten val niet gemiſt/inet een

# # ditutie en goeüt-ſiturencett trilſt / niact íjn heeft de bal miſſen

ººg beſt ietſ maet toe-laten/ en beſtieren tot cert van fijn geretij

::3 ci, barmlijertigijcpijt, ... . *

45art ücfeit men Evaaſſee

A. tw. JBeen 7 maer hicſ, nuaren ije

aan fon nert jaar fonte eerſt alſ jij ent

#

't banaiſe JH en 2

- - l##twit-gecclient/ſichi.

- ; ; ; 12. Door eenen Menſche is de ſonde in de wereld gekomen, en

, # -ºoor de ſonde, de doodt : Ende alſoo is de doodt tot alle Menſchen

& # 'no regaen, in welcken alle geſondight hebben. &r, 16/18.

# & Y 1 artig dit niet onrerbincettigh/te meer/bemnſe Gott

tºt 5 r!). 18. 23; De Ziele die ſondight, die ſal ſterven. De Sone

en al niet dragen de ongerechtigheydt des Vaders ? .

Antw. #ef ig niet onrechtbcetuigij/ Gatinen ootſt nat qttacûtg:

lijdt man uit/ üaermen mat goeötg van bact te octmacijten: ?{lg

«.).iberg haer goebt boog brengen ſog latenfi: arme Lünötten na.

gºoit ſchot in die plaetſe/niet/nrat intba-fonderlijtſt in Ribam/ële

3 jrriyaoft banaſie 3 lºctifthen maer ghcºatn babt: jl.?act nat fijn

uit, voortaen boen milöt onbet fijn iPottſt: «ën itarip bien ſin alg

ütt de jºdben namen/te rusten: &ſjoút muil nu# Little

, beren niet op-leggen te ſtraffen hie ſjaer (Cuberg fBuban lichten

perdient: Gelijtſt goût niet uit be ſainderen geſtraft hebben om

#atfortbehan ſjaet (ſ)lië erg / Deuf,24: 16. De Kinderen ſtillen niet

gedoodt worden voor de Vaderen. 2.licg. 14:6. -

vrage toekan ertfolitie ong toe-geträent nºg ben/wit nuſoo

nije geleden ig/ en barrie Linůcriene niet van lucien ? ,

• &

* * * - f

Antw.
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B.

Antw. Dit kan ſoo ſnel geſchieben/aig batbe gehoogſaemljepbt

oChriſti ong/ en onſe ſtinoethene ootſt mert toe-gerelient/be mette

Hit ootſt onrcbceſ honbert jaren is glyeſtbiebt. De biſſijtſtbepbt en

mogelijtſthembt beſtaet hier in: 3Pat Mbam het booft geſteſt mag

ban alſe ſflenſtijen/ ſoobat 33obt 't gheen hem ober-quam / aſie

JBenſchen toe-reſtent: âſſoo moºbt geſembt/bat Levi in ?tugabam

fijn ſtoot-baber / tijiende gegenen heeft ſange Haren te boren ter

1 geboren mag/l)ch?.7:9. ſtom.5: 19. Gelijck door de ongehoora

aemheyd van dien eenen Menſche vele tot Sondaers geſtelt zijn ge

worden, alſoo ſullen oock door de gehoorſaemheyd van dien eenen

vele tot rechtveerdige geſtelt worden. 1.qſor. 15:22.

vrage, laat ſtrafftig op beſt ſonbeman?tham geholght?

Antw. ?ſdam geeft ſjobtg 2Beeſet/ beſtaenbe in gerechtigheydt

en heyligheydt, merloten: Paet bp is be?terbe betaloetſit/fmeta

ten en pinnen 3ijn Adam en Eva op-geſeubf/en ennûelijtſt hebben ſin

moeten ſternen/ 45en. 3: 19. In het ſweet uwes aenſchijns ſult ghy.

broodt eten, tot dat ghy tot aerde wederkeert, dewyle ghy daer uyt

genomen zijt: Want ghy zijt ſtof, ende ſult tot ſtofwederkeeren.

oſsen. 3:13/17/18.

Vrage. âlPat Quaetig megeng beſen bal?{bamg obcraſſe 3Bert

ſtijen geſtomen ? - -

Antw. 23tbalnen bebloedt can be ?terbe/ſon ig barr boog in

alſe dillenſtben ban be gehoogte aen/een cerbo?nentijcnot in 3ici en

lithaem/ de meſt te genaemt mo;bt/De erf-ſonde,# 51:7. Siet

ick ben in ongerechtigheydt geboren, endein ſonde

Moeder ontfangen. Joſi.14: 1. #oan.3:5.

Vrage lipact in beſtact beſeberbogbenthepbt 3. ... r

Antw. In een ontheetinge ban de oorſpgontſtelijtſte gerechtig?

hembt; maer boog ontſtaet/een duyſterheydt in het oerftanbt / een

verkeertheydt in den milie en genegentheben/ ende een algemenne

genegentijembt tot het gene quaebt ig/iſtom 7: 23. Ickſie een an

dere wet in myne leden, welcke ſtrijt tegen de wet mynes gemoeds,

ende myghevangen neemt onder de wet der ſonde, die in mynele

den is. ſtom.6:16/17- .

' Vrage. 1)ot meeſberſen ig beerf-ſonbed

Antwº ſmeeberiep: «Eerſt is beſttuigbe/een toegerekendertf:

ſombe: en bit ig bebat ban?fbamſciuc/bie mo:bt gereſtent/alg of

my bie begaen babben/ſtom.5: 12. In den welcken ſy alle gheſon

dight hebben. Ten tweeden, een in-hangende# en beſt is ºf

het ſonbige bleeſch dat boo? boogt-telinge band Buberg in de ſtin

beren komt/5 oan.3 : 5. Dat uyt vleeſch geboren is, dat is vleeſch. /
#job 14: I. ſ)ſal.51:7. ſ

Vrage. Hoe ſtart de erf-ſonbe moghen boogt-gheteelt / baer beti ,
ſtinbeten gehoren mogben ban henſige CBuberg ? f

Antw. ©t Qubers teſen hart ſtinberen niet na beloop het geeft

naös/matt na bt loop der nature bit brûogbenig/gixlijtſt##
. Il

ft my myne

º

2.
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;

fheben fobe tetſte een onbeſneden ſjiimbt; en mpſe ſBubers ſouſ

tijets botte ſtinberen.

Vrage. 3'g ban hier boo: behracht en binhept ber miſſe ten goçe

beberbzoften !

Antw. Tal ſtom.":21. Soo vindeick dan deſe wet in my,als ick

het goede wil doen, dat het quade my by-light. #om 7:15/18. «Bal.

5: 17.

vrage, ilbatromepſdyt Bobt ban van hen. Tºenſchepet/ tast

toe bp onnarijtigbig ? -

Antw. Boötig niet ghehouben ban fijn recht te mijtken/ al is

het menſchelijtſte geſlachte onmachtigijgbemo:ben/bempſe bt one

macht ontſtaenig upt enghen perſirpm: «En oot iſ om bat benna

turrlijtſte iſ tenſche fithſeſpen in beſt onmacht en##
behaeght, ſtom.1:32. De Allenſche alg Boots & chepſel/blijft aſe

tijbt onber ſhoote alBetten/dl)arth.22:37. Ghy ſult liefhebbenden
Heere uwen Godt met#uw herte, met geheel uwe ziele, ende

met geheel uw verſtandt. &#,39. Ghy ſultuwen Naeſten liefhebben

als u ſelven. JIBatth. 18:25/26. ſtom.8:3.

Vrage. Boeſepbt bandſſniffug/3TBatth. 23:37. O Jeruſalem!

hoe menighmael heb ickuwekinderen by een willen vergaderen,ge

lijckerwijs een hinne hare kieckenen by een vergadert onder haer

vleugelen, ende ghy lieden en hebt niet gewilt?
Antw.# ſpacetfit be Ahariſten en 35th,ift-geſterbeaen/

be meldtena brumogen berbinberben/ bat het gemepne aboºtſt tot

2 |tſing niet mochten komen : &oo bat bit niet en rattittie tuiſſe

begjſlºlenſtben felbt; mant beſt quatneu noch tot #ſtſiim/in meer,

miſhan be Abarifeen/ſp.13. 4Bfte ſoo men bit berſiaet ban het gee

menneâBoſch/ſoo ig't maer een bcmijg/bat be3ldenſtbc een vryen

wil heeft tot het quabe/ente niet tot het gospe/3eren. A:22. Wijs

zijnſe om quaedt te doen, maer goet te doen en wetenſe niet.

Vrage.# beſe berûogbentbepbt alle HTºenſtijen berontrepte

ilight/ſciſg ootſt Maria? -

Antw. Ja: aſſe jlºenſtijen die hoop natueriijfke glychoogte upt

Jſlaan enſêzoum boozt-ſtomen/ ſoan. 3: 6. Het gheneuyt vleeſch

geboren is, dat is vleeſch. &b. 5. job 14:1. ſbotſt is Maria ontenn

gemeeſt/mantſin erſtent een Zalighmaker. #Luc. 1:47.

vrage, laat nºuchtenbaert beſt natuerlijtſte oerbo:bentheybt ?

Antw.3ffic babelijtſte fonben/ in doen en laten: iit quabe gixe

bathten/moo:nen/enmerdien/gbenef: 6: 5. De Heere ſagh dat de

booſheydt des Menſchen menighvuldigh was op deraerde, ende al

het gedichtſel der ghedachten ſynes herten, t'allen dage alleenlijck

boos was. 3 laattij. 15:19. @Bataf.5:19.

vrage. Soubc ban be Jllenſtje fith van ſomben niet ſtonnen

ontijoilbend -

Antw. Soo berteig 't bact ban bacn/ batbit be onherboogne

JTienſtige foute ſtonnen doen / dat ſcifg: Je berboogne#
ruyt,
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ende de Helle volghde hem na. #ſuü.ë.6. ?tpot.21:8. . .

- - - Vrags

itruncſtelen niet ſtonnen ſccen/ºgietent. 13:23. Saloock een Moor

man ſijn huyt veranderen, ofte een Luypaert ſyne vlecken? Soo ſult

hy lieden óockkonnen goet doen, die gewent zijt, quaedt te doen.

jat. 3:2. Wy ſtruyckelen alle in velen. Jilºattij.7:18.

Vrage. âl)atig een batietijtjie ſonde 3 -

Antw. ?il dat dagelijtſt firgüt tegeng «Bobtg ilBet/I. Joan 3:4

De ſonde is ongerechtigheydt. ſtolli.3:2C. -

vrage. #Staeit ootſt de gebarſten en begeerten tegen 45oog ibet'

ten/aig fonten achtte niertien d - .

Antw. Ja: mant beſchigſte mo:ben beſtraft/ berurſe belºerte

een heuſignijerte enſch:/ebei 3,2r. Het gedichtſel van 's Menſchen

herteis boos van ſyner jeught aen. 3i artij. 15:19. 3 laattij. 22:37

- -##s üit alleen een dadelijthe ſonür/aig illen doet 't g!Jene

quacûtig d - - -

Antw. dſ)cen: maet het mo:t ootſt noo: een babelijdtefonie gez

rclient/alg mien niet en Guct dat goeötig jar.4: #7. Wie dan weet

goet te doen, en niet en doet, dien is het ſonde 3 laattij.25:35/36.

Vrage. 39erbienten befonisch: ootſt cenige ſtraffen ? -

Antw. ja / 33eut. 27: 26. Vervioeckt zy, die de woorden deſer

wet niet en ſal beveſtigen, doende de ſelve. ââom. 2: 9. jeremi.

2 : IQ. - - --

v#e. ſlºat ſtraffen berSienen be fonben ?

Antw. De doodt met alle mooggaende en boigbende eſſentigſte- |
ben/ſion. 1: 32. De welcke weten het recht Godts, namelijck, dat

de# die ſuïcke dingen doen, des doodts waerdigh zijn. «Serieſ

2:17. #gitl. 3:23. - - - -

vrage. Jg betijûtſjeſie toont een ſtraffe van beſonde 8 -

Anºw. #a/itam.5:12. Gelijck door eenen Menſche de ſonde in

de wereldt in gekomen is, ende door de ſonde de doodt,ende alloo

de doodt tot alle Menſchen door gegaen is. «Beneſ 3: 19. 1. Cot.
15 : 22, in . -

Vrage. âl)acromfiergen dan oorſt de geloopige/bien beſonben

bergeren 3ijn # -, -

Antw. 45m bat/alig 't bat beſc#itſSt Ser fanúe berghebenig /

nochtanſ het bederfbar beſonde in de menſchelijtſte nature heeft

gchgatigt/ig ogcli ntorij in die geloobige: &#ben met herſchilt de dood

bail een iD2onie reet aan de dooût het cijgºtiooſen. De booût ütt

geſoortglic ig met een oºgctblijfſel het ſombe/ maer mo2ot haer beta

andert in een ge5egen de ingaiigh ten eeumigen lenen/iYfal. 116:15

Koſtelijck is in de oogen des Heeren de doodt ſyner Gunſt-gheno

ten. Hſion1.6:7. I.CJr. 15:55.

ij# Albat ſtraffen verdienen beſonben meer/alg betijbtlijtlie

Ooötrº ' .

Antw. De reünige boont in het leſſe/3fpot 6,8. Ickſagh, ende

ſiet, een vaclpaert, ende die daer op ſat, ſijn naem was de doodt,
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A. Vrage. Ig 'er nu al een bleſſe? -

Antw. ©ch ja het! Hiur. iG:24. Hyn riepenbefenbe/vader Abra

ham, ontfermt u myner, ende ſendt Lazarum, dat hy het uyterſte

ſynes vingers in het water doope, ende verkoele mijn tonge: want

icklyde ſmerte in deſe vlamme, dàum. 16:33. 1.] Dert.3:19.

Vrage. âDaer is te lyette ? »

Antw. Dit meten hun nict/macr hetig ergenſ een ſchere plaetſe

bencien/jàuin. 16:33. Sy voeren neder,ſy, ende alles wat hare was,

tlevendighter Hellen. jiXartij.8:12, 1.])ctr. 3: 19. De Geeſten die

in de gevangeniſſe zijn.

Vrage. Albeſtſteig de ſtraffe ban bel)effe : ,

Antw. Die ſtraffe is met berich:39oo: eerſt het ontbeeren hart

Goûtg# en genadige tegentu00:üightniſt/2. Iheji.1 : 9. De

welcke ſullen tot ſtraffelyden het eeuwigh verderfvan den aenghe

ſichte des Heeren, ende van de heerlijckheydt ſyner ſterckte. Jllatt.

27:25. âpot.21:8. KTen metSen: Het gevoelen van allerlei grote

ſallle pinnen en ta:menten/in het intböct1 üeg bierg/ Hil?att.25:41.

Dan ſal de Heere ſeggen tot de ghene die aen ſyne ſlincker-hande

zijn: Gaet wegh van my, ghy vervloeckte in het eeuwighevyer,

't welck den Duyvelen ſyne Énghelen bereydt is. IJut. 16.24. Ick

lyde ſmerte in deſe vlamme. diſattij.8: 12. Pºpot. 19:20.

Vrage. 1)ge ſangefal beſt pijninge bimten ?

Antw. &#eumigij/ſonbecciºnbe/ of betiirijtinge/?ſpor. 20 : 10.

Sy ſullen ghepynight worden dagh en nacht in alle eeuwigheydt.

pot.14:: g/II. JElart.9:44. -

Vrage. llº)acronifulſen beſc ennen eeumigij blinrend

Antw. ©in dat de berûgenlöc eeuhuigb in hare fanúen binnen:

3Doch infonberijembt / om bat be ſomben begaen muogden tegijen be

reumige en onenn bige 3FMajeſtent of obtg/ 1.3am.2:25. Wanneer

een Menſcieteghen den Heere ſöndight, wie ſal voor hem bidden?

#31. Vreeſelijck is het te vallen in de handen des levendigen
Godts.

Vrage. âDat ſomben berbienen beſt ſtraffe het tºeſte !

Antw. Ritſe fonten/ groot en ſtienn/ ja tot het minſte fonhighc

## ſegge u: wie tot ſynen Broeder ſeght,

ghy# 3 # ſal ſtrafbaer zijn door het helſche vyer. Jil)attij.

12:36. Jäfob.2: IC. -

Vrage. #ijnüer ban gheen bergijebelijtſte fonben/bie alicen een

tijûtiijtlieftraffe verdienerid

Antw, #een : #nt be ſonnen verbienen aſſeſonter onber
ſthey bt/be eeumige bogût/ſtom,6:# De beſoldinge der ſonde is

de doodt. Jllattij. 5:22. âDetit.27:2 2

- * • - Mor



De vijfde

Morgen-geſangh

Op de vijfde Dagh van de Maendt.

stemme: pſalm 13c. uyt den diep

ten, ô Heere, &c.

I•

3thzitſtelijtſt beramb'ren

O gln ipcmci en op?ſtrot !

âBert Gºng'ſen met maiſtanb'rent

âlPogbennan hooſen acebt:

#n uit als lichten ſtonden

3Boog Goot in heerlijtkijembt;

gPie leggen nu gebonden

2jn geiſche bupſterijepbt.
2• -

8De 35ſangh boog Dupbelg bonben/

(Erof Eva bach'fijtiaen/

een bgarht lyaer bend' tot ſonben/

e#plaeg ! ûoe mag 't gcilaen:

JPoe ſagij men &Sarang ſooſbepbt/

den hoe men 't babt gemactht/

gBoeſagt men in de booſheybt/

«En %Ziel/ en Lithaam naedtt.

Adam mietbt# een 3pitter

ſn't ſmeet boo: engen b?oobt:

den Eva bloegh fter bitter

3Peſmetten van haerſtboot.

«Bobt bgeefbaerſtcadig upt Eden,

3De nioetſt beboef het lanbt/

3De boobt berbs:f btieben/

“De fond'/wil, en verſtandt.

4•

3ïrhoubtſte 25eſte babet !

Hl?p 3ijn boo? uur en bal

25cbo:ben altt gaber/

25cbo:ben heel en af:

GBng brengen alſt aſoetſten/

«En hier/en na beeg tijbt;

ſlaat racurſuſſen mpſoetſien?

Ibn 3ijn het leven nuijt,

Van
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Van Godts voorſienigheydt.

De ſeſte Dagh.

A. Vrage heeft groot fijn bambt en ſorghe ban beſlPereſht en hart

bedllenftijen niet af-getrotſien van megen beſonde 2

Antw. j?een/maer ijn heeft aſſe Schepſelen onöet fijn voorſie

nigheydt en regeerenbe macht behouden/?tttor.17:25. Hy geeft al

len het leven ende den adem. 3)ſaſ. Tc4:29. ?Irtor.17:28.

B. Vrage 1)oeftomt het ban/bat 'er ſoo weeſ on-o:bentlijtſte beta

anderingen/en bermmoeſtingen in de merelütboo2-baſſen/ûoo2 uoga

Iogh/matet-nooben/ºft !

Antw. Chen bat3ijn benonſen ban 35ontg rechtneerbige regeea

ringhe in het ſtraffen ban be hooſe/ &#5eth. 14: 21. Alſooſeydt de

Heere; Ick ſalmyne vier booſe gerichten,het ſweert,ende den hon

er, ende het booſegedierte, ende de peſtilentie, ſenden tegen Jeru

alem, om daer uyt Menſchen, ende Beeſten uyt te roeyen. dEſai.

14:23. Jilnith.3:12. ,,

C. vrage: Jijaer/inbien Bobtaſſegregeert/hoe komt het ban/bat

ljet ben booſen met gaet/ enige ben ngomen becſtijbtg qualijtſt ?

Antw. l3et gaet ben booſen nont mei/ nochte het gaet ben bgoe

nien nomt# «5ſai.3 : 1c. Segget den rechtveerdigen, dat fiet

hen wel gaen ſal: dat ſy de vrucht harer wercken ſullen eten. &#. 11.

Wee den Godtlooſen, het ſal hem qualijckgaen : want de vergel

#lendamse ſal hem gheſchieden. «Ettleſ. 8: 12 / 13.

- I.@ſim 4:8.

* C. . Vrage. âbinormen nochtans niet met bºome Liebenbic atmore

" be/fietſtte/baſſinghſchap/Hr.inben/termpie be ſjoutlooſe aſiegbca

fitten 't geen ſin menſchen : -

Antw. @ja ! maer bit mactht begº:ome niet ongeſurftig/notiſa

te be gootlooſe ghelurhigh/bemnſe beſt beſoechingen boo: bron

benunfen 3ijn ban gfootg naberlijtſte liefde/iPcb2. 12:6. want die

de Heere liefheeft kaſtijdt hy: ende hy geeſſelt eenen yeghelijcken

Sone die hyaenneemt.## 19:7c. ſtom,8:2o. wy weten dat den

ghenen die Godt liefhebben, alle dingen medewercken ten goede.

3Both ig be boorſpoebt gijeen ghcluth noo? of obtſooſe/ mant hier

boog mo:ben ſin# in be fonbe/ en haer oo:beel mo:bt alſoon

ſmaerber/lºeha.12:8. Maer indien# ſonder kaſtydinge zijt, welc

ker alle zijn deelachtigh gheworden, ſoo zijt ghy dan Baſtaerden, en

- , niet Sonen. àſal.73; 17/18. Immers ſet ghyſé op gladde plaetſen,

*- gy doetſevallen in verwoeſtingen. Jerem. 12:2/3.

A. Vrage, gſjaet ſjobtg nooiffenigbembt opctalſe bingen ? -

Antw. 3ja/ Cſai.45: 7, Ick"# het licht, endsaler: de

uy
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duyſterniſſe: Ick make den vrede, ende ſcheppe het quaedt; ick de

Heere doe alle deſe dingen. &#pijeſ.r: 11. ſtotn.11:36.

A. #e. àl)ocben de genote dingijen in de iſlatuteban G5oût hoe

ſtiert?

Antw. Ha/j laatth.5:45. Hy doet ſyne Sonne op-gaen over boo

ſeen goede, ende regent over rechtveerdighe en onrechtveerdighe.

“J'oh 37:5/6. #Yſal.135:7.

B. E#" iſiegeert &Bobtooth begroote bingen in Landen en Stee

Hi

Antw. #ſa/gDan 4:25. Bekendt dat de alderhooghſte heerſchap

pye heeft over de Koninghrijcken der Menſchen, ende geeftſe wien

y wil. 3)gon.21: 1. Joh 12:23/24.

A. Vrage. 45aet ſpootg voorſienigheydt ootſt ober fileyne binghen
in be riantte 3

Antw. ja / Aſaſ. ro4:14. Hy doet het gras uyt-ſpruyten voor de

beeſten,ende het kruydt tot dienſt der Menſchen : doende 't broodt

uyt de aerde voort-komen. Afaſ. 147: 9. Die het Veeſijn voedtſel

geeft, den jongen Raven alſſe roepen ſlaattij.6:26/3c.

C. Vrage. Eaet obobtg voortlenigheydt ootſt ober de boog-baſſen

ban ons lepen in boogſpocht entegenſpocht d

Antw. # 3/ I. Sam.2:7. De Heere maeckt arm, ende hymaeckt

rijck : Hy vernedert, ende hy verhooght. #Ajaſ. 113 : 7/8. Pfaf.

75: 7/8.

B. # «Baetooth Gobra voorſienigheydt meer be banmiſſigeſa

ken bíe aen ong enge miſte ſchpnen te hangen?

Antw. #ja/jerem.ro: 23. Ick weet, o Heere ! dat by den men

ſche ſynen wegh niet en is : Het en is niet by eenen Man die wan

delt, dat hy ſynen gangh richte. &#fb2.7: 27. HD2on.21:1. Des Ko

ninghs herte is in de handt des Heeren als water-beken, hy neyght

het tot al dat hy wil.

A. . Vrage ggaet (Bobte voorſienigheydt ootſt oner geringe/elrght

beurſijtſte dingen/tie in gebaſ ſtijnen te geſchieden?

Antw. gia/ 3 laattij. 1c:29. worden niet twee muſkens om een

penningſken verkocht: ende niet een van deſëen ſal op deraerde

vallen ſonder uwen vader. Yaob.16:33. Het lot wort in den ſchoot

# , maer het gheheele beleydt daer van is van den Heere. '

1. Eïeg.22:33.

E# &#aetootte voorſienigheydt ooth ouer ſonbigbemert
ingen ?

Antw. Ta/3fºtor.4:24. In der waerheydt zijn vergadert tegen u

heyligh kindt Jeſum, welckenghygeſalft hebt, beyde, Herodes, en

de Pontius Pilatus, met de Heydenen, ende de volckeren Iſraels :

Omte doen al wat uwe handt en raedt te voren bepaelt hadde dat

geſchieden ſoude. @Bencſ. 15:5/6/7/8/2C. 2.35ani.12:11/12. -

C. f# #g ſjott bau een 3turbeur en ilberth-meeſterbanbe.

ton - -

AntW,
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* * c.

Antw. âBerbloecht3n/bicſuſhr ſoube bermenſcggen: #et quach

terſonbekomt niet bangBobt / macr man begDunneſ/eriban ben

# Gebrg merth ig altijbt gocht/ en ijenligh/3peut.32:4.

Hy is de Rotzſteen,wiens werck volkomen is, want alle ſynewegen

zijn gerichte : Godt is waerheydt, ende en is gheen onrecht, recht

veerdigh, ende recht is hy. HIebit. 19:2. #at.i:13: Niemandt als hy

verſocht wort, en ſegge, ick worde van Godt verſocht: want Godt.
en verſoeckt#

e # H9oedanigij ig ban Bobtg voorſienigheydt ontrent be
OlliJ2 f:

Antw. Voor eerſt; obobt ſaet beſonbegbeſthieben ſomber beſcſa

bigt te berbinteren/2ſttor. 14: 16. Welcke in de voor-leden tyden

alle de Heydenen heeft laten wandelen in hare wegen. #om.1:24.

Ten tweeden : 8De intereſteſt paſen noo? ben 3onbaer / ende

houdt hem aiſoo in fijn bebmangh/ bat bij niet alle ſomben beogna

be/bit fjn hoog-neemt/ of baev hij ſuſt tot ſjeeft/o Beneſ 2g: 6. Ick

heb u oock belet, van tegen my te ſondighen: daerom en hebbe ick

niet toeghelaten haer aen te raken. 1. ſteg..19:28.. -

Ten derden : «Bobt beſtiert beëonbaerg na fijn miſ/tot ſoobae

mige epngen/alg heibecue tot fijn meeſte eere van gerechtigbemot/

of barimbertigbepbt/üisnſfigh ooibeeſt; gbelijdt een ſtuyfer/een
hmoeſt 3Paert/dºcſai.1c:15. Sal eenEyle roemen tegen dien, die daer

mede houwt? Saleen zagepocchen, tegen dien, dieſe treckt? «ëſai.

1c:6. Ickſal Aſſurſenden tegen een huychelſch Volck, &c.

Ten vierden: «Bobt heeft ouer ſoulmighe: Sonbaerg een bmfone

bere/en noo: ong onbegrijpelijche/biotij altijbtg een ſecr retumcera

idige/regeeringe/maer boo?ſjn gaet verblindt en verhardt, Joan.

12 : 4C. Hy heeft haer oogen verblindt, ende haer herte verhardt.

ſtom.9:12. ſtom.9:18. . »

Vrage. @Bact 45ootg voorſienigheydt ooth onet 't quaebt ber
e ſtraffen en eſſentien ?

Antw. ja : eende bit alſoo/bat de ſjtert het quaebt ter ſtraffe

tuertfit en toe-ſenbt/2tmog 3: 6. Salder een quaedt in de ſtadt zijn,

dat de Heere niet en doe? &#ſai.45:7. Kijgen.3:37/38.

G. Vrage. Hºangt de tijbt ban ong tegen en ſterven ootſt aen 45oûg

voorſienigheydt ?

Antw... #/#ob 14:5. De dagen der Menſchen zijn beſtemmet,

het ghetal zijnder maenden is by u : ghy hebt ſyne bepalinghe ghe

maeckt, die hy niet overgaen en ſal. #oh 31:15. pſat.139:14/ï5.

I# ſtan be3llenſtje van fijn leven niet berkogten noch beta

engen !

Antw. De Jillenſchekan ſao berre fijn ſcoen met verkorten/bat

- hn Homt te ſteunen ter bepaſt nanfijn boobt/in bt nature geſtalt/

gijeliomen ig: ilBant bie paſen 3ijn omtrent tſeventigh of#

tighjaren, laſai.9C: 1o. 3TBaetaig üc jlºenſtbe met abobta hoo!,

ſtenigbegût mogt nergeichen/ſuolian# fijn dagen nietzater:
- , 2
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C.

C.

C.

#is / p.btt Jºenſſje ſterft op bierijbt / bemeſtkegobt gbeſtelt
CCft.

Vrage. Soubt bangbobt beſloten hebben dat beſe HElenſthefaf

bero:ëntiteit/een ander bermoozt motöen/een ander boobt baſten/

een anëer op fijn teüScfterpen/ºft : - -

Antw. âlBacrom niet ? ipant be Zre/ het ſambt/ ben ſpore

Haghººr. leggen fotº met onbre efcbtg hoogſtenigbent/aſg het hebe

be: Die in het materfterft/ſignſt niet meer bij gebal in den lºemel

of in beij)ciſt/alg bie op fijn beboe ſterft: De booût bn ongfjelutſt

ig ooth hon: «Boötg prooibcntie/ &#rob, 21 : 13. Godt heeft hem

ſijn handt doen ontmoeten. Beut. 19:5. - ,

vrage, j'aijer sco: 35obt niet onbetamelijtſt / bat bij hem met
fooliſemnt/cn geringe úingen bemoemt ? E

Antw. 45antſch niet; 13etig niet onbetameiſjtſt /bat gfootre

grere/'t alleen in ghenlattät heeft, en dat in hoog begberinghſte

štijrpſelftena/groote oorbeeien ſomtijbtgunt-boete/GErgü.8:16.
Vorder feyde de Heere tot Moſe, ſeght tot Aaron, ſtreckt uwen ſtaf

uyt, ende flaet het ſtofder aerde, dat het tot Luyſen werde in den

gantſchen Egypten-lande. Grob.8:2. Tocſ 1:4,

Vrage. ſnüien aſſe dingen gaen na 35oötg voorſienigheydt, gee

ſtbieden dan alſe bingen nooörſaftelijtſt ?

Antw: «Boötg voorſienigheydt heeft een ſtether en mbt en upte

holtiſt/ſoo dat aſſeg moet geſchieden gelijtligfoot miſ; ſlotſtang

ten opfitiſte van ongjlºenſtijen/foglaer (3güt origine dingen alg

b;ne eit gebeurlijche acnfien/lbron.16: 1. De Menſche heeft ſchic

kingen des herten, maer de antwoordt der tonge is van den Heere.

2ttter.4:27/28. #gan. 19:33/36. - .''

# 2-ijn banaiſe betacet-ſlagingen en ghchcbcn niet te bera

Antw. (ſ) ncen! 3Thaer fit tcaert-beci/beſcſoight zijn noobigh /

bemunte oºgot bact too: fijn voorſienigheydt, alg boc: nnibücten/ .

ruit init-boeten/Can.9: 2. Ick Daniel merckte in de Boecken, dat

het getal der Jaren, van het welcke het woordt des Heeren tot den

Propheet Jeremiam geſchiedt was,int vervullen van de verwoeſtin

ge Jeruſalems, tſeventigh Jaer was. g. 3. Endeick ſtelde mijn aen

geſichte tot Godt den Heere, hem te ſoecken met dengebede, met

ſimeeckingen, met vaſten, ſack, endeaſſche. 2.&ain. 7:27. Apot.

22 : 17/ 2r. - --- ' ' ,

Vrage.. jihct hocbanigijcwerckinge ig 65oöthefitſj omtrentalſe

fijn 3 rijcpſcien? 24 : - - --

Antw, voor eerſt, met een nertſiinge bet onderhoudingelicht.

:3. Hydraeght alle dingen door het Woordt zijnder kracht. Bittor.

17:25/28. #fai.434:27/28/29/3c.

Ten tweeden: Door een merrft ban regeeringe en beſtieringe ala

fer binge: 'gffai.45: 7. Ickformere het licht, ende ſcheppe de duy

ſterniſ - Ickmake den vrede,ende ſcheppe het quaedt; Ickde Hee
te doe
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'

re doe alle deſe dinghen. @Eijzen. 3:37.

B. vrage, hoe onderhoudt 35oor besthepſelen?
Antw. Sommigeſomber eenige tufftijen ſtondenbemibbeſen/na

melijtſt/ben #emei/be?terbe/ be gºngelen/onſen &ieten/ft. Som

mige boog tuſſchen komende middelen/ lºoſ 2:2c. Ickſal, ſpreeckt
de Heere, den Hemel verhooren, ende die ſal de Aerde verhooren.

&.21. Ende de aerde ſal het koorn verhooren, mitſgaders, de moſt,

ende de olye: Ende die ſullen Jitſreël verhooren. Aſai, Ic4: 14.
3ſttor, 14:17.

B. . Vrage. #g be Almachtige ban geneenighcntibbelen gijchonden

in het unt-mertſten dan fijn voorſienigheydt ?

Antw. 05atitfrij niet: 1. Sann. 14: 6. By den Heere en is gheen

verhinderinge om te verloſſen, door vele,ofdoor weynige. 2. Çh:o.

I4:24. Dan.3:17.

C. Vrage. H#oe regeert abobt berebenſooſe Schepſelen ?

Antw. Doo: een natuerlijtſte ûzift/bolgenſ ſjaer eerſte in-ghez

ſchapen nature/ Sjer.31:35. Sooſeydt de Heere, die de Sonne ten

lichte geeft des daeghs: De ordeninghe der Mane ende der Sterren

des nachts, Gen.1:24, gºſai.55:1o.

Vrage. 35oude mengſjobtg regeeringe in de nature met fionnenG. - -
-

fien/fnbien qDobtg ilbaogot ong bit niet en openbaerbe :

Antw. <bantſch met: mant men verneemt in 25eeſten en ſitunt
hen/ een ſonderlinge mijfhembt/ogbge/baftighembt/en geüienſtige

ijenbt boo: cng Jllºcnſtben73)gon. 3o: 24. Deſe vier zijn van de

kleynſte deraerde, doch deſelvige zijn wijs, met wijſheydt wel ver

ſien. &#. 25/26/27. HD2ob.6:6. Gaet tot de Miere, ghy Luyaert, ſiet

hare wegen, en de wort wijs. Ter,8:7. -

A.E# ºpean dBoot niet ſect mocbe afgijn al beſc bingen alſoo
o2gbt #

-

Antw. ſº neen: álàant de ſjeere heeft een aſmathtighen miſſe/

eëſai.4c:28. En weet ghy't niet? en hebt ghy niet gehoort, dat de

eeuwighe Godt, de Heere, de Schepper der eynden der aerde, noch

moede, noch mat en wort. 33ſaſ.33:9. Hy ſpreeckt, ende het is'er,

hy gebiedt, ende het ſtaeter. ?ſpor.4:11.

C. Vrage. Hjoebanigh erkent men Gobt te5ijn/ unt te onderhoua

binge en regeeringeban beſlBereſet : -

Antw. +)ier boog kennen mn abobtg Al-ghenoeghſaemheydt,

wijſheydt, Macht, Goetheydt, en Rechtveerdigheydt, 3{rt.17:25.

Hy en wort niet van Menſchenhanden# , als yets behoeven

de: Alſoo hy ſelfs allen het leven,den adem, ende alle dingen geeft.

39ſaſ.8:2. 1.GEin. 1:17. r,

& 3 Mor
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Morgen-geſangh

Op de ſeſte Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 6. wilt my niet ſtraffen

Heere, &c.

1. Tsſſyntenn ban aſſe3egen!

lgoe gordigh3ijnum megen:

# mijfhenbt/en 11 macht !

oºsijn ſtond ong al doen ſternen/

cEn 't groote Al beüechen/

JDat gijn hebt boogt-gebzacht.

2. 't#g maer/gby hebt u ſlagen/

(Am #Latibt en âBoltſt te plagen:

# aſ mat'er leeft/

iſ mat de lucht boo? blieget/

Etihdat üc%te boogfiliebet/

«Bbn ſpijg en bochtſel geeft, -

3. #e Sonrijft om te lichten?

goe bomber merpt haerſthitbten/

#De regenftogt: beminbt

HiPaept na u nuel-gebaſſen)

giën###w
Jaabat gijp 3ijt gefint

# #ſeert ons beſt met bruthten)

Gijp hoet een anderſuchten

de eer 't onbzuchtbaer bat:

#berg boet gijp bitter meenen/

den biegact big baetſjenen:

ofjijp 3ijt betal in al

vande verkieſinge en Verwerpinge.

De ſevende dagh.

E. Vrage. #reft Bott eenigbanber beſlººt gemacthtoner menſ?

ſtbeijie:#anfijn voor##
Antw, ga ijp: âlpant het beſlupt ban be voorſienigheyt, fiet op

tirrijttijd eïenen , both be jihenſtbe beeſt ooth fijn op-ſttijtop

de eeuwige doodt, of op het eeuwigeleven ieder onet ſjobt ootſt

fijnracht en beſlupt heeft gematdit/#laattij.25:34 Kom"##
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zegende mijns Vaders, en de be-erft dat Koninghrijcke, 't welck u

bereydt is voor de grondt-legginge der wereldt. Lut. 12:32. Dan.
I2 , 2,

G. Vrage.#mogt dat b genaemt d

Antw. âDe Coötlijchepradeſtinatie, ofte voor-verordineringhe,

«Epheſ. 1:5. Die ons te voren verordineert heeft tot aenneminge tot

Kinderen ſtam,8:29, .

C. Vrage. i3eeft eBoot ban met een voor-verordineringhe ongeve

ſchepbt geniaerſtttufftijen ûe jilenſchend -

Antw. ja: 1.dºtjeſ, 5 ; 9. Godt en heeft ons niet gheſtelt tot

toorne, maer tot verkryginge der zaligheydt door Jeſum Chriſtum.
ſtom.11:7. ſtom.9:18.

B. . Vrage doe merht ble voor-verordineringe genaemt/ten aenſieit

ban bie3atigh mo:ben ?

Antw. De merhiefinge/ ſºpheſ.I:4. Gelijck hy ons uyt-verkoren
heeft. ij,22:14. ikom.9:II. -

A. Vrage. âlºanneer heeft GBoút ûeſe verkieſinge gebaen ?

Antw. âBan etutuigbeni t/GEpheſ.I:4. Gelijck hy ons uyt-verko

ren heeft in hem, voor de grondt-legginghe der wereldt. 3klartij.

25:34. 2. Gim.I:9. De genade gegeven voor de tyden der eeuwen.

B. Vrage. gbaet beverkieſinge oner bpſonbere Perſonen ? .

Antw. #ſa: en dat alſgo/gelijtſt alg een ſtoningijſommige ban

fijne 4Pnberûanen/met namen acntentfitnt/13biſ.4:3. Myne Me

de-arbeyders, welcker namen zijn in het Boeck des levens. #toul.

9:13. 2.&#fjeff 2:13. t

A. " Vrage. Zijn aſſe 3Thenſchen #pt-berkorene !

Antw. #een: maar het minſte gijcheette het ſlâenſtbenig upt

berftoren/dl)atth. 20:16. Vele zijn geroepen, maer weynighe uyt

verkoren. Hïom.9:13. iſíom. II:7.

C. Vrage. #oefenbt ùan pauſug/ 1,@ſim. 2:4. Godt wil dat alle

Menſchen zaligh worden? , -

Antw. Alle, betepclient hier/allerley JBenſchen/hooge en lage:

#oben en liepbenen. ?fſg blijtſttà, i. Danckſeggingen voor alle

Menſchen : «Dat ig/hoog aſſetſen/gelijtſt het aſſog mogüt bethlaert

#.2. Voor Koningen,en alle die in hoogheydt zijn. &on dat dit ig

't felbigbe dat 33aulus bug upt-ſpzegtſſt/ Häom. 3: 29. Is Godt een

Godt der Joden alleen ? Ende en is hy't oock niet der Heydenen ?

Ja, oock der Heydenen. &#al.3:28. L. -

C. º Vrage. Hij oefenbrban Batiſtig/ 1,Gini, 4: To. Godt is een Be-,

houder aller Menſchen, maer allermeeſt der geloovige? - -

Antw. Befinig: 45ont baaeghtfoggge beo: aiſe ilhenſchen

onderhoubt gaer/en beſchermt tjaer in dit leben/maet alietnicº

bzaeght by ſoage ggo: ht gtſoobige/ièfat.36:7. Heere ghy behoudt

Menſchen en Beeften. 33ſal,73:r. Immers is Gedt Iſraël goet.

vrage, ſlaat heeft ºoitbemogen tot beſt nethisſinge?

Antw. @ngig niet anûergatore:Vaig Ggotà"E
** - - - « 4 geil,
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gen, &#phef-r:5. Die ons tevoren verordineert heeft totaennernia

ge tot Kinderen, door Jeſum Chriſtum, na het wel-behaghen ſynes

willens. ſtom.9:16. jlaatth. 11:25.

Vrage. #g Goot nietbemogben boog onſc goebemertſten / om

ong te herſticſſºn 3

Antw. jleen: ſtom.11:6. Indien het is uyt de wercken, ſoo en

is't geen genade meer. z,dſini.r:9. Niet na onſe wercken, maer na

ſijneygen voornemen. «Epheſ 2:8/9.

Vrage. Jºg 45oot niet bemoggen om ong te berſticſen boog ong

hoo!-gefien geloobe !

Antw. dſlren/mant het gijeſooneig een boſghenbebzucht op be

berfiicfinge/?ſtr. 13:48. Daer geloofden ſoovele, als er geordineert

waren tot het eeuwige leven. Gºphef,1:5. Joan.Io:2%.

C. Vrage. #oeſepbt dan Daulug/Hºcu: 11:6. Sondergheloove is't

onmogelijck Godt te behagen?

Antw. Dat ig te ſeggen: Sonûer bit gbeſoone / dat Godt is, en

dat hy een belooner is der gene die hem ſoecken. &b.1. ſalniemanút

eBobt5alighna eBoûtgâlpetten manbelen/ſtom.14:23. 't Geneuyt

den gheloove niet en is, dat is ſonde. Boch mn 3ijn unt-berſtoren/

eer hun ſjobt behaegben: batig/eer mn boog een geſoobigen mana

incl aengenaem maten/iſiom.9:11. Als de Kinderen noch niet

## waren, nochteyet goedts, ofte quaedts ghedaen hadden.
2,(QIllll, IEC),

Vrage. #hartin Chriſto uyt-verkoren te zijn, ſtipjeſ.I:4. ig bat

niet te ſeggen/alg geloo bige acn-gemertkt te zijn? -

Antw. Gbantſtij niet/mant mp mo:ben ooth geſepbt in Chriſto

geroepen te5ijn/en in hem de verloſſinge te hebben, ò.7. 2. glim.

1:9. 't meirit nochtang gefibiebtfg/eet mn geſodpige 3ijn: jl)aer

het beteethentſoo beel afg/ door hem: batig/ om boog hem tot de

3aligbepbt gebracht te mogûen/ gelijtſt het moet berkſaert (6.5. Die

G.

ons te voren verordineert heeft tot aenneminge tot Kinderen, door

Jeſum Chriſtum. &#phef.I:22. (ſſol. 1:16. :

Vrage. 2tſg Paulug ſepbt/ ºpbcſ. 1:4. Ghelijck hy ons uyt-ver

koren heeft, ſpacerfithn dan niet van geloobigt?

Antw. ja bn: «Both niet alg offin ghetoonige ſnarenghemteſt

voor bepetitiefingt; maer bie nu door hate perſtiefmge geloobige

maren gemo:ben: gelijch in ſepbt &.7. In welcken wy hebben de

verloſſinge. 2.Gfim.1:9. &#pjeſ. I:9. l

vrage” iPaer hoe ſenbt ban#arohug/gat. 2:5. En heeft Godt

niet uyt-verkoren de arme deſer wereldt, rijckin't geloove?

Antw. Sjatoblig miſ ſao mennighſeggen/bat het gheloobe gaet

boot bemerktefinge/alg bp miſſeggen/bat/Erfghenamen der Ko

ninghrijcke te zijn, gatt boo: beherkieſinge/'t mueſtſtig het ennue

en gegoſgh op de berhiefingbe/?ittor.13: 48. Jſlaaer de fittig/bat

&Bobt bearme onth heeft herſtoren/ op batſe rijth ſouben3ijn in

ioen gijcfoobe: @9fte / bat be atme na ben ſirijault/ bit rijth#
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niyt.

II/dB.

ſoos

lacI

C: ,,

inen. Een gheſoebe/ootſt ban abobt nerſtoren#/JElatth. 11:25. Ick

danckeu Vader, dat ghy deſe dingen den

I.olor. 1:26.

Vrage. Dempſe het Guangelium ſenbt) dat die in den Soneghe

looft, het eeuwigeleven heeft, Joati.3: 16. &trijdt beſt methicfina

gchiet niet tegen acn?

Antw. «bantſtb niet: ſpant die ſtoot heeft ten lenen berhoren/

eerſt geloofden/ beſcſmige heeft hij noo:-genomen het gheidope te

gepen/oni baer boo:fijn berſtieſinge upt te boeren/en aiſoo na te

beloften ürg «Euangeliumg ljart 3aligt te maken: Souiſat/die in

den Some gelooven, de ſooöanige 5ijn/bemeſtfie Dobt ban reumiga

hembt heeft uyt-berftoren /op batſe in den &one ſouÜen geſooijen/

en alſog 5aligij mo:ben/ ſtom. 8: 3c. Die hy te voren verordineert

heeft, deſe heeft hy oock geroepen. 1. Detr. f:2.

Vrage. Doo: mat middelen boert bang hout te herſticſingeunt 3

Antw. Doo: al ben 5egen beg Guangeliumg/ die ong in Chiſie

ſto ig ghegeben/gpljeſ.r:3. Ghezegent zy de Godt en Vader onſes

Heeren Jeſu Chriſti, die ons gezegent heeft met alle geeſtelijcke ze

geninge in den Hemel in Chriſto ſtom.8:28/29/3g/31. &#pijeſ.I:7.

Vrage. #g de verkieſinge baft en onberanderlijth &

Antw, ja: 2. Tim. 2:19. Evenwel, het vaſte fondament Godts

ſtaet, hebbende deſen# kent de ſyne, ſtom.9:11. Op dat

het voornemen Godts, dat na de verkieſinghe is vaſt bleve. Joan.

# :d 8. Myne Schapen en ſullen niet verloren gaen in der eeuwig
CVClt.

Vrage. #oeſembt ban ſbetrug/2.ſ)ctr. 1 : 1c. Broeders, beneer

eynen hebt geopenbaert.

ſtight u, om uwe roepinge en verkieſinge vaſt te maken?

Antw. Definig/bat fi, ſjaer aen haer gemocūt bier van moſten

ſien te berſciteren:#de verkieſingermee 3egijeſen heeft: een

aen 450örg 3ube/ſijn vaſte voornemen, ſtom.9:11. Het ander, acn

ronſe3nbe/tot onſc berſcheringe : Het geloove, krachtigij boog goea

ide merrien/ 2.qſor.13:5. Onderſoeckt u ſelven ofghy in het geloo

vezijt, beproeft u ſelven: Ofte en kent ghy uſelven niet dat Jeſus

Chriſtus in u is : Ten zy dat ghy eenighſins verworpelijck zijt

2.(QTim. 2:19.

. V: #eis van dit benoemententeuerſtaenjestri 18:24.
Als de rechtveerdige ſich afkeert van ſyne gerechtigheydt, hy ſal in

ſyne ſonde ſterven?

Antw. Boot ſtelt he nature ban de wet boot/bemeſtheſtraffen

heeft boog Goûtſooſe/ en op tonbitie gbemoon is te ſp2eſten/ger.

- 18.7/8. jl)aer na het Euangelium ſuſſen retijtocerbige nont geheel

ban ſjaet getetijtigbenijtaf-mijdten/ 455ccij.36: 26. Ick ſal u, ſeydt

de Heere, een nieuw herte geven. &#. 27. Ickſalmynen Geeſt geven

in het binnenſte van u : Ende ick ſal maken dat ghy in myne inſet

tinghen ſult wandelen, ende myne rechten ſult bewaren, en doen

«:5eth. 11:19/2c. jer.31:32/33/36. -

Vrage-, c .



42 De ſevende

A. - Vrage. #oeſembt ban JBoſeg/ gerob.32:32. Indien ghy hare

ſonden niet vergheven ſult, ſoo delght my uyt het Boeck 't welck

ghy geſchreven hebt?

Antw. HEloſegfpzeecht niet ban het 25oetſt berberkieſinghe/

- maer dan het 25oerit beg tijbtlijtſten tegeng: «En miſbelieber fiere

gen/ban al beſtraffen ban GobtgaPoſtſtaenſien : HIBant behere

#ieſinghe guant hier niet te paſſe; beſtraffe en fouten begaeoïdie

honden geen reben3ijn/omiliefen in beſlºeiſt te boenkomen/bett

min/bat ſyn ûlt berſocht foube hebben. 2. #eg.22:2o. &#ſai.39:8.

'C., Vrage. Ja het dan niet even af eeng/ of de uyt-verkorene goeit

doen of niet ? -

Ant. 4B neen: mant bso, ijaer goebt been moeten fin haer berſtſite

ren ban ijaer berfriefinge:incienfn onbottbeerbig quamen te lenen/

en te ſteunen in ſolide / foo foubenſe herioten gaert. 3laaer Goot

# belooft ſo:gije te braggen/ batſe tot fog een Gobtſooſenttenn

Giebeng niet gerbaſten/3'er.32:45. Ickſal een eeuwigh Verbondt

met hen maken, dat ick van achter hen niet en ſalaf-keeren, op dat

ick hen wel doe: Ende ick ſalmyne vreeſe in haer herte geven, datſe

niet van my af en wijcken. 1. Setr. 1:5. 19ebt,8:1c.

Vrage ſtanpemambt van fijn betitiefinige ſchermeſen/en ban te

baſtighepbt bet feioei

Antw. 3a: ſtom,8:38. Ick ben verſekert, dat noch doodt,noch

leven, noch Engelen, noch Overheden, noch Machten, noch tegen

C.

woordige, noch toe komende dingen. &.39. Noch hooghte, noch

diepte, noch eenigh ander Sche# ſalkonnen ſcheyden van de

liefde Godts, welcke is in Chriſto Jeſu onſen Heere. 1.3 aan 3: 14

Wy weten, dat wy over-ghegaen zijn uyt de doodt in het leven.

2.13ett.I: Io.#e b beſt 5

Vrage. Tg'er obt een beſtuur ban verwerpinge?

Antw.# : 't meirh ghensegbfacm bijtfit upt te ſipt-homſie:

maetooth uit pſaetſen bieban ſjoëta beſlupt ſpreken/3/Hat.7:23.

Gaet wegh van my, ghy die ongerechtigheyt werckt, ick heb u noyt

gekent. ſtom.Ir:7. Iïom.9:18. 1.GIbefs:9, 1.33et 2:8. Jub.&.4.

Vrage. âlBatigºbe verwerpinge?

Antw. betig een beſluit doorg/ maer boo: «Boot heeft boog

genomen ſommige JEenftijen in haer ſtart betſonte te laten blije

ben: tjaer be unibbelen het gentatie niet te geben: enbebcfelbige om

ijaer ſomben rechtbeerbigblijtſt tenerboenten/Art.14:16. Godt heeft

in voor-tyden alle de Heydenen laten wandelen in hare weghen.

JIBattij,25:12. ?trt.16:6/7.

C. . Vrage boefenbt dan betrug/2.3bett. 3:9. De Heere wil niet

dat eenige verloren gaen, maer datſe alle tot bekeeringekomen?

Antw. Definig/be #eerch iſ niet bat eentgije ban de ſynebeta

Hoten gaen: dat 5ijn bie gene noo: mien de belofte is : biekinderen

der belofteniſſe zijn, ſoan.Ic:28. Ick gevemyne Schapen het eeu

wige leven,ende ſy en ſullen niet verloren gaen. 1.3ani.2:25 ſtom

9: 18. Vrage.
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n Vrage. #ne ſenbt bandſjoöt/ 455etij.18:32. Ick en hebbe geenen

*1u:# den doodt der ſtervenden? 3

e Antw. Bootſeniſt/batſjp/gbelijtſt be dobtſooſ Joben mepne

# ben / geen permaetſt nam in onſtijuſbigbe ſainberen om beſontent

# manâBoot-ouberg/met upterlijtſte tſienden te herbenen/mart dat
Y! meer bermattit foube hebben in ijaet beheeringtje en meibaren/

# #er.6:8., Laet utuchtigen, Jeruſalem, op dat myne ziele van u niet
ik af-getrocken worde, op dat ick u niet en ſtelle als een woeſtheydt,en

# als een onbewoont landt. “Eſai.1:24. 1):on.1:26.

#B. Vrage geeft bandjobt aen aſie 3Faenſchen/ op aſſetpben/ be

miboeien ter 5aſigheybt niet ?

## Antw.# bn: HPſal.147:19. Hy maeckt Jacob ſyne woorden

# bekent, Iſraël ſyne inſettingen en rechten, g..23. Alſoo en heeft hy

& geenen volcke gedaen; ende ſyne rechten en kennen ſy niet. Hillat.

in Io: 5. Gaet niet predicken tot de Heydenen, noch tot de Samarita
wº nen. ?Itt.16:6/7. -

C. Vrage lºoe#ttban HAauſug/bat het Euangelium gepredickt is

- onder alle de creature die onder den Hemel zijn ? Coſ. f:23.

Antw. 19n berſiaet allerley ſoort man ſlºenſtben/niet alleen Joe

ar ben/maer botſt henbenen: gelijtſt ſoo pan 't gelooneber ſtomeria

men moet geſproken/ſtom. 1:8. 't meſth nochtans aiſe 3 lºenſtben

'n hooft boogbooft niet# gehoogt: gelijth hu02ütaell-gemeſen /

is &.. 26. De verborgentheydt die verborgen is gheweeſt van eeuwen,

is - en van geſlachte,maer nu geopenbaert is aen ſyne Heyligen. «Epijeſ.

20, 2 S I2,

# B. Vrage. #an men ban be bermerpinge meſſcher 5ijn 3.
k& Ant. HPiet fitijtelijth/manto Bobt tart ſomtijtgſclfs fijn tintbera

# in groote ſomben baſſen/ 1.Gºint. 1:16. Die ick te voren een

Godts-laſteraer was,ende eenVervolger,ende een Verdrucker : maer

my is barmhertigheydt gheſchiedt. &bal.1 : 15. Godt heeft my van

mijns Moeders lijfaen afgeſondert. (dIit. 3:3.

e. Vrage. Is het al nuttighbatmen van bewerinerpingeſpºterſite

Antw. #abet: mant bempſe be &thaifture bact ban ſp?ectfit/

ſoo moeten mn baer niet banfmpgenmülen: die meer/beminſe bit

bient tot tere ban Goûts rechtueerbigljepbt in andere / en ban fijn

barmbertigbepbt in ong/iſkom.9:22, Godt willende ſijn toorn be

wyſen, ende ſijn macht bekendt maken. &#. 23. Op dat hy ſoudebe

kent maken den rijckdom van zijnder heerlijckheydt over de vaten

der barmhertigheydt. 1. Gibeſky:9.

Mor- ,
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De ſevende

1

Morgen-geſangh

Op de ſevende Dagh van de Maendt. -

Stemme: 33ſalm 4e. Na dat ick langen tijdt

hebbe gewacht, &c.

- Jr.,

3′t nut het mm/efſchoon mijn tafel-biſch

W â2an ſpijs en beanth melig bereidt/

«En bat te matcht mn niet ontſchot:

SPat ootſt be 2et mn ſtijaft de beſte biſrij.

âlPat ſtonnen hooge ſtaten

Jllºn in het minſte haten/

&do itſt niet ſcher ben/

SDat mn in 45güeg stabt/

&Iot 't henſ ban oſsobeg 35tabt/

«Bctenchent geeft abobtg pen.

'fi ſpeet dat van eeuwighepbt ſjobtg baſt beſtapt

erſtoren heeft tot 't eeumigh wel,

gºeie ou miſrentenban beſpel, , .

gEn dat geen JBenſch bieroi kan miſſchen upt:

#ſagh boe op het mertſt niet/ -

't Getooffieſt hiet het perrft niet/

'Eig entiteie genaeb ! 1 *

#cer/ſjabt gijn bieberboemt/ -

gºeie gbp tenſchen noemt/ - &

ââtrijtmeeruigb maet uraebt. -,

't 65cen bat mijn5ieſn#menightmaci

#ſg/bat beg leneng 25oetſt te hoogh

âBerborgen ſenbt noo: 'g Jhenſtijen oogh/

EDaer in nochtang het monnig teniet gebeit:

#an itſt foo hoogij niet ſtemg'ren/

3ttij ! miſt mn ban niet meng'ren !

3.De#ban u oſ;eeſt ! - --

qDan ben itſt ban u ruſt/ - --

&go ſcherlijdt bemuſt/ -

2lig nuact itſt maet gemeeft.

#

Van
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Van Jeſus Chriſtus.

De achtſte Dagh.

E. Vrage ſjoemertſit abobt fijn voornemen der verkieſingetipt ?

Antw. âboog de ſlººibbelaer #jeſilg ſhrifttigjafjal,4:4, wanneer

de volheydt des tijdts ghekomen is, heeft Godt ſynen Sone uyt-ge

ſonden, geworden uyt een Vrouwe, gheworden onder de wet. 85. 5.

Op dat hy de ghene die onder de wet waren, verloſſen ſoude, ende

op###"tot kinderen verkrygen ſouden. Joan.

I4:O. QE3', 'Et. I33. - -

A. vage ſteeg Jeſus Chriſtus, •

Antw. tºnig de engen/eenigh-ghetde?nc#one&Bobtg/5ijnbe

ootſt na denvleeſche, de eerſt gijchoten &one ban Mariardlºattij.

16: 13. Wie ſegghen de Menſchen, dat ick de Sone des Menſchen

ben. â. 16. Ghy zijt de Chriſtus, de Sone des levendighen Godts.

# oan. 1:18. #en.8:32. - -

B. T vrage gg beſt jefug (Chriſtug bt beloofde Meſſiasinben ſBut

ben## - - -

Antw. Ja: joan 4:26. Jeſus ſeyde tot haer: Ickbent die met

u ſpreke. jhattb.11:3/4/5. jlaattij.2:2: - '.

C. vrage. #an men dit met tegen te joben hemnſen?

Antw. Ja: om dat bewoog ſeggingen beg 4Buten geſtamento

ban beſtſeſſiag/netmult 3ijn in en de van geſugdthuiſtug/Joan.

19:35. Jeſus ſeyde, het is volbracht. Joan 4:34. #j dan.17:4. .

c., vragë ſpattingen moeſten ten twee van de lieſſlag gbeſtjite

ijen/maet Imt menſen han bat berijdt al langenoo!-bpig 3

Antw. Beſe bier bingen; . . - - - -

voor eerſt : «De globenfouten ban ontbloot mo:ben banhaer

engen politijtſte regeering:/'t meldt nu al obecſeftijien honoert jaa

rennerbultig / mailt be Jloten hebben na de oermoeftinghe ban

#Jeruſalem geen Stepter/of politijtfit regeeringhe gehatt/ Geneſ.

49:1c. De Scepter en ſal van Juda niet wijcken, noch de wet-gever

van tuſſchen ſyne voeten, tot datZilo komt. goan. 19:15. | | |

Ten tweeden: Pc roepingeber #epbenenfouteban beginnen/

bemeſtſie nu al onze beelccumuenig gbeſtbieet/gbelijtſt my alſe bie

dſſpiſtenen zijn/upt bt #epherten gberoepen5ijn/&#ſai.6c:3. De

Heydenen ſullen tot uwen lichtegaen. @Ben.43:ro: «Bal 2:9.

Ten derden : abcnernietinghe man bel)rpoenſche afgeberne en

spuitbeſg-ſtonſten/2 ath.# : 2. Het ſal te dien dage gheſchieden,

ſpreeckt de Heere der heyrſcharen: Dat ick uyt-roeyen ſaluyt den

lande, de namen der Afgoden, datſe niet meer gedacht ſullen wºr

# den: Jaoock de Propheten, endeden onreynen geeſt ſalick"#
ande

-
»,
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lande wegh doen. &#ſai.2:18.45elijtſt dit alſoo berbuſtig. Art. 19:15

- ##ndelen de Boecken daer ſyydele konſten mede ghepléeght
CIl.

Ten vierden : 3De Jooûtſche teremonien moeſten ootſt op-bode

ben /5ijnie alg ſtijabunnen / ûe meitſie nerbaopnen fouben/ & Ban,

:27. Hy ſal velen het Verbondt verſtercken een weecke: ende in de

# t der weecke, ſal hy het Slacht-offer, ende het Spijs-offer doen

op-houden. 3Bal.1 : II. ſfol.2: 16/17. 2ïſſoo3ijn de jobcn nu

ſomber 4Pfferbanden en dempel. -

C. Vrage. JElaer 3ijn beſe/en biergbelijdte 3:ophetien atberbult/

dºſai.11:6. De Wolf ſal met het Lam verkeeren, en de Luypaert by

den Geyten-bockleggen, &c?

Antw. #ja: Dotij niet in een letterlijckenfin; maer in een gee

ſtelijcke heüttnbinge: mant boog Wolven, Luypaerts, &c. mozoen

berftaen belºenbenen en 45ontlooſt/bemeltſteijaer beſteerenſenſor

brecotſaem niet beâPgomeſenen/jaſai.22: 13. Vele varren hebben

## elt. ?ttt..2: 57. Wat ſulienwy doen, Mannen Broeders,

?lict,9:6. (djif.3:3.

B. Vrage. #oedanigheen Perſoon is Jeſus Chriſtugd

Antw. #nig beteuinige marrarbtige asone abobtg: en te gijze

ſijtſt oorli een maerachtigh en rechtmeerbigh Hilàenſtbe/1.3ica.5:2c.

Deſe is de waerachtige Godt. JHatth.16: 13. Wie ſeggen de Men

ſchen, dat ick de Sone des Menſchen ben? ſtom,1:2/3.

A. Vrage. # hy een matrarijtigh. Themſche gemeeft?

Antw. #ia bn: ilèantijn magbt niet alleen g -

ſche, I.@ſim. 2: 5. Blaarthy heeft ooth ghehabt ten maerachtig,

menſtljetijtjt iitijaem/en 3ieſe: aig ooch menſchelijtſte bemcgingen/

en eigenſchappen/botijſonberſonbe/#ebr. 2: 17. Waerom hyin

alles den Broederen moeſte gelijck worden.öBeut.18:15.HLut.24:39,

Siet myne handen, endemyne voeten. * . * . ,, .

A. Vrage. #eeft geſtig een menſchelijtſte ziele gebabt ? .

- , Antw. #a: ſlaattij.26:38. Mijn ziele is geheel bedroeft tot der

doodt. Jilºattij.27:5C. Joan.12:27. - -

E. º Vrage. 13oe moet dan geſept t/lpbiſ. 2:8. Hy is in de gedaentege
vonden als een Menſche? -

, Antw. Datig te ſeggijen: Hºnig in fijn# aenſien ghte

meeſtalg een anbetſmatſt en betachtdienſtje: ja van de ſloot,

Inoſe gearbt als of in een gemeen fonuigig jlºenſthemare gemeeſt/

3àbiſ.2 : 7. Hy heeft hemſelven vernietight, de gheſtaltcniſſe eenes

Dienſtknechtsaengenomen hebbende, ende is den Menſche gelijck

geworden. &#fai.53:3. Iſtom.8:3.

B. º Vrage. #oeſepotban Paulus/bathy in de gelijckheydt desſon

digen vleeſchs gekomen is, ſtom,8:3 : " ... .' --

Antw. eit en ſtrijdt niet tegen fijn maerachtighe menſchelijtfit

slature: ilbant de dingen die maſſianieren gijetijds 3ijn/ honnen

ootá meiſjetſcifbe weſen ſjeibert. L2 iſoo is eeneratie:
tº
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---

t

#

#bieſoo meſten ſinenſthig algſijn Baber.#
- iet niet op de# in het pieeſch/ maer in het ſondighe

bleeftije: in brſen fin: iºn is ſoo gekomen/bat bn gelijtſt mag ten

ſoniuigij# ijn geen ſonde en ſjabüt/2. Cor.5:21.

Hem die gheen ſonde ghekent heeft, heeft Godt voor ons tot ſonde

gemaeckt. «Bai.3:13. 1.33etr. 2:24.

A. Vrage. # hy een retijſbeerbigh HT)enſche geneeſt ?

Antw. #ja: Hºeb2.4:15. Die in alle dingen, gelijck als wy is ver

ſocht geweeſt, doch ſonder ſonde. dEſai.55:11. 1.33etr. 3:18.

E. Vrage. 12oe ig hy een 3 lºenſtbe gemo:ben 3

Antw. Mariaſijn dllocbetig/ſonberban een ſlaan beftenbt te

meſen/bengucht gemogben boog 35ubtlijtſte##
na betſo op ban# maentjen/# #Lilt.I: 34. Maria ſtyde

tot den Engel hoe ſal dat weſen, dewyle ick geenen Man en beken

ne. #. 35. Ende de Engel antwoordende ſeyde tot haer: De Heyli

ghe Geeſt ſai over u komen, ende de kracht des Alderhooghſte ſal u

overſchaduwen. 3i)attij,1:2o.

B. Vrage dipact van baan heeft Chriſtug ſijn uïteſtijd .. -

Antw. +int jillaria/fijn jl loeber/#eb2.2:# Gelijck de Kin

deren des vleeſchs ende bloeds deelachtigh zijn, ſoo is hy oock deſ

# der ſelver deelachtigh geworden. Lut.I:42. De vrucht uwes

uycks. ſtom.I:2/3. ''. •

'c. Vrage. Solide ban geſug niet hebben onreringhemteſt beo: be

erf.ſonbe/bemple iſºlatiaſonbigh mag :

Antw. Jàren : mant bnig niet alg andere JRenſtben ontfane

gen: en oech beſtoffebaetſijnlirijaem upt gemachtig/bie ig gra

jeulight/4Lut. 1:35. Dat Heylige dat uyt ugheboren ſal worden, ſal

ts Sone genaemt worden. @Dan, 2:34. --

C. 6 Vrage. #oe moet van geſepbt/bat 'nt upt ben jemeIig ? Hoan.

:51.

Antw. Dat ig ſoo beeſte ſeggen/alg batijn ban benºemel/boo?

een bemriſche ſtrafijt fith heeft ghcopenbaert 7 in beſe Menſch-wor

dinge unt dºllaria: #ſpreedt hij bit banfijn. Perſoon, ente

niet af-ſonüerlijtſt# menſtheinritt nature/3 oan.f: 57. Ge

lijckerwijs my de levendige Vader geſonden heeft. Gºphef.4:1c.

B. ... Vrage. Jºg fijn# nature niet verandert in fijn menſche

lijcke nature ? -

Antw. dàten: mant de Godtheydt kan noch beranberen/noth

ſternen/ 1. Jim. 1:17. Den Koningh nu der eeuwen,den onverderf

felijcken, den onſienlijcken Godt. 3jat.1:17. Lºeb?.1:12. *,

B. Vrage ljocig de Sone Bourg San Menſch gemo:ben ?

- Antw. Door aenneminghe üer menſchelijthe nature/ in eenige

hembt des perſoons, 13eb:.2:16. Hy neemt het zaedt Abrahams aen.

Bijil. 2:7. #joan.1:14.

C. Vrage. jl)act ig/vleeſch te worden, #oan. 1: 14. niet te ſeggen/

in vleeſch veranderen ? ' Aat
WA
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Antw. heen: het moo:behen/worden, het ºpdient altijbt geen

kneſenilijtſte betanteringbe; maer ſomtijbtgaſſeenlijtſt een aennte

minge/en op-neminge van een fake) «Bai.3:13. Chriſtus heeft ons

verloſt van den vloeck, een vloeck #den zijnde voor ons.

2.Cot. 5:21, 35en.2:7. . .

A. Vrage. Zijn ban in gij?iſto geſu ghemteſt tmee onderſchepben

natuten/een Godtlijcke, en de een menſchelijcke?

Antw, ja: 1.33ett. 3: 18. Hy is ghedoodet in het vleeſch, maer

levendighgemaeckt door den Geeſt. #eb,7:3.Häom 1:3/4. 3 Hat.

16: 13/16. Wie ſeggen de Menſchen dat ick de Sone des Menſchen

ben: Ghy zijt de Chriſtus, de Sone des levendigen Godts.

R. , Vrage. J12aſten beſetmee natuten gheen tmce Perſonen, en tinct

Middelaers ? -

Antw.. daten : âBantſin 5ijn met maſſianteren tot een Perſoon

bereenight/ 1. (Tim 2: 5. Daer is een Middelaer Godts, de Menſche

Jeſus Chriſtus. I. dſini.3:16. ſtom.9:5.

C. Vrage. Zijn aen de menſchelijcke nature Chriſti, boot beſt bere

eeniginge niet be Godtlijcke nature, niet mebe gijeûeelt Sobtſijtät

eigenſtijappen ?

Antw. JBeen: mant te Bobtijthe engenſchappen kennen ban

gBGüt niet af-geſthentien muerben: noeljte een eindige menſchelijt.

fie natureſian on entitlighedjobtſjtſjeengenſchappen ontfangen:

g5obbelijtheeugenſchappen zijn alleen aen 45ubt ergen/1. Lim-r:

17. Den alleen wyſen Godt. 1. @Tim.6:15. 3Bart. 13:32.
C. . Vrage. #oefenitſyn ban/3TBat.28:18. My is gegeven alle macht,

in Hemel, en op Aerde? -

Antw. #pſgreerſt niet alleen van fijn menſchelijcke nature,

maer van fijn Perſoon, en de berftaet boc, alle macht, alſe nooit,

geauthoriteit tot regeeringeban be Gemenmte/bemeſthtig in de

HPerſoon van Jeſug7 en niet af-ſonberlijtſt in fijn menſtijcijfſte

nature/3 laattij. Ir: 27. Alle dingen zijn my over gegeven van my

nen Vader. #loan, 17:2. 1.dſor, 15:27.

G. Vrage. #gemo:t ban geſent/diola:3. In den welcken alle ſchat

ten van wijſheydt en kenniſſe verborgen zijn? -

Antw. #)aulug ſpecerfit oan ben ghehecien Perſoon Chriſti bie

ooth beſtontunt een Goûtijräe nature/ſoo dat bit niet ergentijds

fiet op fijn menſchelijche nature/ magt# ten geheelen geziſtus/

ſºoſ. 2 ; 9. In hem woont alle de volheydt der Godtheydt lichame

lijck.# dit?art. 13:32.

A. Vrage. #g ban de menſchelijcke nature ſtijgiſti/ niet ober al tºe

genmoo2bigh ? -

Antw. JBeen: JIBatth.26: 11. De Arme hebt ghy altijdt met u,

maer my en hebt ghy niet altijdt. Art. 3:21. ?Itti:9. -

8. Vrage, hoe actie van Jefug beſe belofte/3 laattij. 18 : zo. Weer

twee of drie vergadert zijn in mijn naem, daer benick in 't midden

van haer ? - - - - - - - - - -

AſltW,
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GE,

Antw. Chriſtug belooft met buſonberg doorſijn Boltk/'t meldt

f#/fijn genadige/geeſtelijtſte tegenmoogbighenbr/3TBatth. 28: 2c.

Sietick ben met ulieden alle de dagen, tot de voleyndinge der we
relt.## bt ban 3 dºpjeſ, ed dael

Vrage. #oeſembt ban Battſug/dºpjeſ.4: 1C. Die neder-gedaelt

is,##die op-gevaren is, verre boven alle de#dat

hy alle dingen vervullenſoude?

Antw. H3nſpºeetſt van een vervullinge, niet boogſijnſithamse

lijtſte tegenmoogbigbembt/maet boogſijn gaven, #.8. Hy heeft den

Menſchen gaven gegeven. 2ttt. 2:33. #phef-4:11.

Vrage. 5Baer fit gefug niet aen GBoûtgretijter-haniſt/bie obec

altegenmoogbigbig ? -

Antw. Ja ijn : maet baerom íg fijn menſchelijcke nature niet

ober al tegenmootbfgh. âlBant berechter-banot 45obrg beter dient

ſijn marijt en authoritept: en het ſitten baet aen/betendient/bie

authoriteiten maetuigbepbt te genieten/ om ſobre matigt upt te

boeren: Pit nu ig gheen mertk banghaiftimenſchelijtke nature/

maer nanſijna 5obbelijtk ſperſoon. àDeel min/ig baerom fijn mena

ſtbelijdte nature onet af tegenmoo2bigb., dſbootg rechterbanbtige

mei ober aſ: maer baetom niet aſiegbat baer hoog berijen en mogt:

gelijtſt fijn menſchelijthe nature van tien beginne der menſth-moge

binge percenight mag met de bobtſjthe nature/bie ober af tegene

tuoogbfgh mag Znochtang mag beſelnighebaerom niet over aſtre

genmoogbigb/Joan.II:15. Ick ben blyde om uwen 't wille dat ick

daer niet geweeſt ben. 31hafth,28:6/7.

Vra. Hëeeft banſijn menſchelijthe nature geen gaven ontfangen?

Antw. #ſa/ſeer groote/maer norijtang eyndigegaven, Hoa.3:33.

Godt geeft hem den geeſt niet met mate. Eſaf.61: 1. 39ſai.45:8.

Vrage. @ntſiaen upt beſt montierlijtſte vereeniginghe der twee

#9 #n monderlijche manieren van ſpºeften in be lºeplighe
tij#lftlutiº rº

Antw. #a het: mant ſommige dingen bie alleen de Godtlijcke,

of de menſchelijcke nature engen 3ijn/mo?ben ban ben hccien Per
ſoon# ; en dan norijmelaiſoo/als de Perſoon Chri

benaem bzaegijnban een ander nature/ alg baet bie binghen

ergentlijtſt op paſſen/3{rt. 2C: 28. Godt heeft ſijn Ghemeyntever

kregen door ſijn bloedt. #joan 3:13. De Sone des Menſchen die in

den Hemel is. 1. Cor. 2:8. 1. Joan.1:1. . .

Vrage 3Bag ong-ſoo een Middelaer, bie Godt en Menſch mag

in een Perſoon, belooft/ en noobigh ?

Antw. #ſa : Menſch moeſt ijp 3ijn om te konnen ſterben boog

ong; Godt moſthp meſen/op batſjn boobt een macrtigenpzijg

mare boog alſe bie3aſigh mo:ben: Een Perſoon moſt bn 3ijn/ om

batſijn biocht moſt mcfen/het bſocht beg Seong Goûtg/I. Joan.

1:7. Het bloedt Jeſu Chriſtides Soons Godts,reynight ons van alle,

snſe ſonden. Hihattij,1:23. i3eb2.7:26. -

g? Met



5o
Deachtſte

Morgen-geſangh

Op de achtſte Dagh van de Maendt.

Stemme: ]Yfaſm124. De aerd is onſes

Godts voorwaer, &c.

1. G 4Aobaeft alg?{bamnebecſagh/

gEn ong 3ijn iiinb'ren gaf de ſlagh

3Die Üzengijt het eeumigh berbergen:

25eloofde 450üt het Vrouwen zaedt,

(tot middel tegen 'tſonbigh qnaebt/

qDni na bit fierpen noºit te ſterven.

2. dàiet meer nu! Adam op be plurijt;

#ſſenlig in ûeeg ââgoumen brutht:

UDitg?{bgamgbeught/en Jacobg menſtijen;

3Ditg 't ſjenſ boo: «Boûeg Jiſrael/

gºng toenſurijt tegen Dooijt en liel/

âPettertiger dan 45obt en jllenſtijen,

3. 13m/Goûeg Soon/maerachtibh Bobt/

GBafaeil Maria 't dil)oeder-lot/

#n man upt haer üeg lichaemig beelen:

#n mag waer Menſch, maetſter beratijt;

otij nimmer tot be fond gebracht/

dſ)m 't buuſte repinigen ban beeſen.

4. In twee naturen, een Perſoon:

gBegjlºenſtijen/en ooth «Bobeg Soon.

3De Žiciten hoogljſten trap bereeren

Jillet gaben dan ben i3emi'gen Beeſt/

dºotjtang enig geen boot gemeeft

«De menſchepût/mant bie mietotbermeeret.

Van de AmptenJeſu Chriſti.

De negende Dagh.

A. vrage. âlpat heeft deſe Perſoon geſitg Chriſtug hoogten betite

ninge getattºº -
-

Antw. 1)nig gemeeft de Middelaertuſſchengsch en ongh,Gim.

2:5. Daer is een Middelaer Godtsende der Menſchen, de Menſche

Jeſus Chriſtus. 13cb2.9:15. 13cb2.8:6.

VragS.



Morgen-oefeninge. 5x;

ds. ,,Vrage ilBat5ijn de buſ onbere ?ſnipten/ be mueſtie geſtaag

Jillibbelaer boo: ong heeft bedient 3 - -

Antw. #nig gemeeft Propheet, Prieſter, en Koningh.

A. Vrage. # be lºeere Jeſiſg een 3:op!jeet geneeſt ?

Antw. ja :?{ft. 3: 22.dlºoſeg ſjeeft tot de l3aderen gheſeght:

De Heere uwe Godtſal u een Propheet verwecken uyt uwe Broede

ren, ghelijck my, dien ſult ghy hooren in alles wat hy tot u ſpreken
ſal.##p gemeeſt/gelijtk bepgopij

. C. Vrage. Hig geſitg foo een Ygopheet / gelij |)gopijca

ten beg Quben dieftamentgºmaten? . .

Antw. #pig beelmaerbiger/en ſtrathtigerſ):opſjectgbemeeſt/

alg bie oude maten: mant bp mag het li)ooft van alle HD2opieten:

hn ſp?atſt upt enige macht en authoriteit: en Ijm honde ootſt be beta

ten beheeren tot het gene fjn pgeüitfite/HLur. 24: 19. Hy was krach

tigh in woorden, en in wercken. Hºeb2.3:5/6. #Luit. 1:32. -

B. ##eft in een nieum Gjeloone/ ente een nieuwe Ierre

gepgediritt & -

Antw. heen: maerijn heeft beſlecteban JPoſtg/ente van be

#opheten merkſaert/enicſcinige mat bugdelijther boo!-gebagen/
HLut. 24; 27. Begonnen hebbende van Moſes ende alle de Prophe

ten, leyde hy haer uyt in alle de Schriften, 't gheen van hem ſeſven

geſchreven was. Joan. 5:39. HLut. 4:17. #oan. 5:46. Indien ghy

Moſ geloofdet, ſoo ſoudt ghy my gelooven, want hy heeft van my

geſchreven.

B. Vrage |gban in den Ouden (GTeſtaments het felbige 45eſoone

gemeeſt/bat in Den HBleumen (&Teſtamenteigd

Antw. 3a: maer met dit onderſchept t/bat be ſoben geloofben

in ben illeſſias bit komen ſoube : ente hat my nu gbriooten in

ben jlheffiag biegbeſtomen ig: H3ier bm komt dat de bedieninghe

han haer geloope beſtont in bunſtcte ſtijaoumen/en boog-beelden,

maer de bedieninge ban ong glyciooneig beelfilaerber en fitachtie

ger/ GEpſjeſ 2:19. Soo en zijt ghy dan niet meer Vremdelingen, en

de By-woonders, maer Mede-burgers der Heyligen, ende Huys-ge

noten Godts. â. 2o. Gebouwt op het fondament der Apoſtelen en

Propheten, waer van Jeſus Chriſtus is den uyterſten Hoeck-ſteen.

?Itt.15:IO/II. 2.4Dert.f:19. -

A. Vrage zijn dan de geioobigbe beg ſPuben Geſtamentg 5aſigh

gemogben/hoog 't geloobe in #leſum dºingiftuind

Antw. Ja:2ſtr. 1o: 43. Deſen geven alle de Propheten getuyge

niſſe, dat een yegelijck die in hem ghelooft, vergevinghe der ſonden

ontfangen ſal door ſynen naem. #ebg,9:15. ?ttt.15:II. Wy geloo

ven door de genade des Heeren Chriſti zaligh te worden, gelijcker

wijsoockſy. #oan 8:56. Gal,3:16/17. -

C. Vrage. 13oe ig 't ban te herſtaen/ joan.1: 17. De Wet is door

Moſen gegeven, deghenade en waerheydt is door Jeſum Chriſtum

geworden ?

- 3D 2 AntW.
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Antw. Jºnoſes mag maer ghemceſt een gºeiemartgan bt mºet)

mact de geitabé beg 45uangeliumg/foobco: ben Ouden, aig goog

ben NieuwenTeſtamente, ig boo: Chriſtug ghegeben: Potijſoo 7

bat ſtiaerber en klatijtigbetaſtcg in ben dàieumen (Teſtamente ie

gematotijt/lºebg,8: 6. Hy heeft ſoo veel uytnemende bedieninge ge

kregen, als hy oock eenes beteren verbondts Middelaer is, 't weick

in beter belofteniſſen beveſtight is. Jer:31:33, ſtom,6:14.

A. . Vrage. H)oe noemt# het Guangeſium: Een openba

ringhe der verborgentheydt, die van de tyden der eeuwen is verſwe

gengeweeſt ? ſtoun. 16:25/26.

Antw. dàiet / om dat het dºuangelium boot ſtijgiſfitnben niet

íg bekent gemeefi/mant het is aen# gepzebitfit/Gal.3:8.

De Schrift te voren ſiende, dat Godt de Heydenen uyt den geloove

ſoude rechtveerdigen, heeft te voren aen Abraham het Euangelium

verkondight, ſeggende, in u ſullen alle de Volckeren gezegent wor

den. ſharr om dat het bupſterlijdt noo: be globen onbetſtijabu

menig te boren betſtonbight nijemeeſt/inſonberbenot/om dat het

geheelijtſt boog beijenbenen tot noth toe mag verborgen gemeeſt/

baer 33aulug hier mileeft op fiet/ſtom, r6:26. «Epheſ:3:5 welcke in

andere eeuwenden kinderen der Menſchen niet en is bekendt ghe

macckt, ghelijck nu is geopenbaert, -

B. , vrage, theeft Jeſugkºpiiſtug gheen nieuwe beloften gheepene

#amingº ban bergeningbe becſonbe/ en ban een eeumigij

CUEll ºf

Antw. Hºten bn : lbant beſt beloften 5ijn ootkin ben ſºuten

(ſteffaniente bekent geruceſt/ HLcm.18:5. Myne inſettingen en myne

rechten ſtilt ghy houden, welcke Menſche deſelvige ſal doen, die ſa!

door de ſelve leven. Afaſ.17: 14. Joan.5: 39. 33ſai.32: 1/2. Wel

geluckzaligh is de Man, wiens# vergeven, wiens ſonde

bedeckt is : Dien de Heere de ongerechtigheydt niet toe en rekent.

C. Vrage. #ocſembt ban baulug/2. Çim.I: to.Jeſus heeft de doodt

teniere gedaen, ende het leven en de onverderfelijckheydt aen het

litht gebracht, door het Euangelium ? -

Antw. Nauſitg miſ bit ſegghen: bat Jefitg beſc HLeerehlaerber

en ſtrathtigher heeft g!jeopenbaert/alg tot noch toe mag ghebaen.

opeſe geeſtelijtlictingjen maren mat bupſter goo!-gbeſtelt in ben

qDuben Ecſtamente/enenmei 3ijn beſeinige bochelooft/Gfit.1: 2.

De hope des eeuwigen levens, welcke Godt, die niet liegen kan, be

looft heeft voor de tyden der eeuwen, maer geopenbaert heeft te ſy

ner tijdt. #eb2.11:16/16, 63en. 17:7.

A. Vrage. ## bel)eere Jefug een Prieſter gemetſt ?

Antw. #a: #eb:.3 : 1. Aenmerckt den Apoſtel, ende Hoogen

prieſter onſcr belydeniſle, Chriſtum Jeſum. 3)ſal. 11o: 4. ipcbg

; I4.

B. 4 Vrage. âbat heeft Ijn aſg Hooge-prieſter gebacnd

Antw. 1): Feeft/voor cert, ijcriſiſbenoootwareft:

e
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bocht/&#phefs: 2. Hy heeft hemſelven voor ons over gegeven tot

een offerhande ende ſlacht-offer Gode, tot eenen wel-rieckenden

reuck, Jlhattij,2c:28. 13ebt,8:3. Ten tweeden: lºn heeft boo? ong

gbeheben/ente biotnoth bagelijtſtg nog: ong/l)ch:.7: 24. Maer

deſe, omdat hy in der eeuwigheydt blijft, heeft een onvergancke

lijck Prieſterſchap. &. 15. Waerom hy oock volkomentlijck kan za

ligh maken deghene die door hem tot Godt gaen, alſoo hy altijdt

leeft, om voor haer te bidden. #3eb:.9:24. 1. Joan.2:1/2.

€. Vrage zijn aſſe beſchingen niet onergentiniek te oerſtaen?

"- Antw. j:2een/belumſe aſſeg mo:ötſcet bundelijtſt tint-gebzutfit '

't geen tot een ergentijcſt lºgieſtethoim behoort: ?tſg de gelegente

# banſijn Haerſoon/ en lºgieſter-o:ûge : De offertjante man

emſclgen: Bemerſoeninghe biebaer hoog bp 45oût mogût brftoe

men: 89e afſchaffingenan de Dieſteren begqºuben &#eſtamentg/

bemeſtheſthaüumuen maren banſijnſ):ieſterbom/#r. 13cbr. 7: 15.

Dit is noch veel meer openbaer, ſoo daer na deghelijckeniſſe van

Melchiſedeck een ander Prieſter op-ſtaet. 13eb:.8:3. l'hebz.9:12.

A. Vrage. Tg Ijn prieſter# in noth op het aeröe mag ?

Antw. #a: âDant ijp ijeeftijen1ſefben als prieſter op-geoffett

boog de boobf/aen benijoutebeg ſitunttg/l)ch?.1c: Ig. In wele

ken wille wy geheylight zijn, door de offerhande des lichaems Jeſu

Chriſti, eenmael geſchiedt. 1)ebt. Ic:14.# -

C. , Vrage. âlBatie dan dit geſeput/l)cht,8:4. Indien hy op der aer

de ware, ſoo en ſoude hy ſelfs geen Prieſter zijn?

Antw. De finig: inibien#alg de prieſterg van belbet/

op betaeröen mare ghehlenen/ſgofoubcijn gijeen Y:ieſter 3ijn na

een andere oºgge/alg bt Levitenmaten: âldantſoube hij onſchena

ligenbe prieſter meſen/ſoonlofthp ootſt na ben i)emcigaen/ om

albaer nog: ong te bibben/19eb2.9: 11/12. Chriſtus en is niet in

gegaen in het Heylighdom dat met handen ghemaeckt is, 't welck is

- een tegen-beeldt des waren, maer in den Hemelſelve,om nu te ver

-
#n voor het aengeſichte Godts voor ons. Hºeb:.9:11/12, 13eb2.

E 2

B. , Vrage heeft geſitg Chriſtus geen onder prieſters in bt ſterthe

beg Jºieumen &#eſtamentg na-gelaten/bie tjem gljetſuprigh noch

moeten offeren? - -

Antw, jacen: ſpant nergens mo:benfoobanight onder prie

ſters in Goûtg llèoogotaen-gemeſen; De plaetſen hicban be ſierte

helijtſte bedieningeſp:eſten/feggen niet ban ſooöanige prieſteren:

than oorf niet;ijn: ſpant ofteſ, moſten 5ijn/na de oºgſt van
3ſaton/mlaer bie is afgeſchaft; ofte nabe o;öge ban Melchiſedeck,

borij beſelbigheig foobanigb/ fiat geen dºllenfrije/maet jefug ala

leen op dit mmſe prieſter han3ijn: #efug breft maer Leeraren best

alBoo:ttgingeficit lych: 7. Cijfjeſ ſtri. Hy heeft gegeven, ſommi

e tot Apoſtelen, ſommige tot Propheten, ſommige tot#

en,ſommige tot HerderseRde Lceraers. 1. Cor. 12:28/29. 1. Tiiil.

3:2/3/4/6. &? 3 Vrage.
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A. Vrage. Jg Teſtig Chriſtug oorheen ſtoningh?

Antw. Ja: f. Cor. 15:25. Hy moet als Koningh heerſchen. Aſal.

2:6. Jillatrij.2:2. w

B. Vrage. ipoedanigbig de gelegenthenbt van fijn ſtoningbrijtſte 2

Antw. jàietaerdtſch en wereldts, gelijtſt beitijd ten ban andere

ſtoningen/nlaet geeſtelijtfi/ Joan.18: 36, Mijn Koninghrijcke en

is niet van deſe wereldt. 11ur. 17:2C/21. Joan.6:15.

C., Vrage. ilBaet inig Cijzifil ſtoningrijche onderſchepben van ana

berenjetelbtſtheſioningbrijtien ? -

Antw. (..) Chriſti ſtoningbrijthe beheerſtijt ſcifg de ziele beg

Jºllenſtijen/en geeft nede aen 't inwendige, ſâom.iq:17. Het Ko

ninghrijcke Godts en is niet# en dranck, maer rechtveerdig

##e en blijdſchap door den Heyligen Geeſt. ?tpot.2:25.

gºpgef,2:16. -

(2) Chriſtus hehreſtht/ihemel en Deſſe: leven en doodt,?tpot.

1:18. Ick hebbe de ſleutelen der helle, ende des doodts. ?tpot. 3:7.

(3.) &ijn ſtoningbrijrſie ig algemeyn onetafſetphen/plaetſen/

en perſonen/?ſpot. 17:14. Hy is een Heere der Heeren, en Koningh

der Koningen. Ban 7:14. Ilhattij.28:18. My is gegeven alle macht

in Hemel en op der Aerde. -

(4.) i)ct ſtoningbrijthe ſh:iſtiſaſeeuwighbumren/JIut.1:33.

Hy ſal over het huys Jacobs Koningh zijn in der eeuwigheydt, ende

ſijns Koninghrijcks en ſal geen eynde zijn. Ban.2:44.

C. , Vrage. lºoe mogt ban geſentat/ J.Cor. 15:24. Daer na ſal het eyn

dezijn, wanneer hy het Koninghrijcke Gode, ende den Vader ſal

over-gegeven hebben?

Antw. Baulug ſp;ertſitean het runbebet mereſt: entebat ban

Chriſtugalg Jllibbelaer niet meer op die maniereſai regeeren/

alg ijp nu regeert/namelijtli/alg of bm alleen 't li)ooft en ſtoningh

iDer GBemepnte mate/ Joan. 17:2. jl)attij.11:27. Jilhaet dat ſpoot

beâBabet ban met erom met fijn Sone/aſg be regeeringe bet3aſie

gc G5emcnnte ſalaen-nemen/ ty. 28. Wanneer hem alle dingen ſul

len onderworpen zijn, dan ſal oock de Sone ſelve onderworpen

worden dien die hem alle dinghen onderworpen heeft, op dat Godt -

zy alles in allen. -

A.#" mag acn be joben niet belooft een merelbtſtſje

ioningIJ G -

Antw. 45antſch niet : De Meſſias mag met belooft onder figue

ren en ſchaùumen ban een wereldtſche regeeringhe / maer het moſt

geeſtelijckhun?üen toe-gepaſt/ghelijtſt ſomtijbtg mogt acn-gijemte

# alg fijn untmenbigbe nederighen fiaet mogot vertooniſt/

#Zath.9:9. Verheught uſeer,ghy Dochter Zions, juyght,ghy Doch

# : Siet u Koningh ſal komen, rechtveerdigh, ende hytCr Cr

is# Heylandt: arm, ende rydende op een ezel. &#ſaf.53:3/4/5/#t.

s. Dan 9:24; -- -- -

Vrage ljeeft geſugChriſtus geen nieumeil)etteng":
g
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J -

:

berfthenben banbellBetten Jllofig/engolmattht'er?

-Antw. dſheen: ſlèant be ſumma banfijn geboben mag/'t ſcIbia

ge bat dlºoſeg baūt geboûen/.j laattij.22: 37. Ghy ſult liefhebben

den Heere uwen Godt, metgheheel uw herte, ende met geheel uwe

ziele, ende met geheel uw verſtandt. %).39. Ghy ſult uwen Naeſten

liefhebben als u ſelven. HAfaſ. 19:8/9. ji)atth. :12.

C. Vrage. Geeft Chriſtug/dlaatth.5. geen nieume gehoben ?

Antw. dſlren im/maer ſyn fungert de oude alpet van de werbºara

pingen en balſche untſeggingen ter Bharifcen: «Belijtſt bit blijtfit

in het bolgende erempel/mant Goût babt bit noºit gehoùen/maer

het mag een berbgaeninge ban bc Hoben/ºg,43. Ghy hebt gehoort

dat ergeſeght is, Ghy ſult uwen Naeſten liefhebben,ende uwen vy

andt ſült ghy haten. &#,44. Maerick ſegge u, hebt uwe vyanden lief.

«Erob.23:5. 1)ieromſenbe he lºcere/jl Matth,5:2g. Ten# dat uwe

gerechtigheydt meerder zy dan der Schriftgeleerden en Phariſeen,

ſoo en ſult ghy in het Koninghrijcke Godts geenſins in-gaen.

C. vrage. Joe is 't ban te berſiaen/ #cht. 7: 19. De wet en heeft

geen dingh volmaeckt, maer de aenleydinge tot een beter hope,door

welcke wy tot Godt genaken?

Antw. Pgo: de wet mo:bt gerſtaen/ bell2et ber teremonien /

maet door niemanút Honbe 5aligbergt beſtomen / be meltſte ban

- Chriſtug ig af-geſchaft/ 13elig. 9: 9. Het Heylighdom was een af

beeldinghe voor dien tegenwoordighen tijdt, in welcke gaven ende

ſlacht-offeren geoffert wierden, die den# die den dienſt pleegh

den, niet en konde heyligen na de conſcientie. #ebt. 7: 18. Hºcht.

8: 13. -

B. # JI)oeten ban be Cijgiſtenen aſſeen na dCijgiſti ſlPetten

Heijen

Antw. JThenſthelijtfit il)etten moet men ghehoo ſamen/ aiſſe

niet ſtrnhen te heng Gootg l9etten: Hillaer beronſtientie is tot

3aligbenot alleen onbermoppen aen te ilBetten abobtg/ bie Chaia

# heeft geboden te onderhouten/ſonûet bat eenige menſchelijt

e/of ſterrſtelijtſte macht baet tegen matig in op-merthingeſtomen/

#ar.4:12. Daer is een eenigh Wer-gever, die behouden kan en ver

derven. Hillatth.28:19. Leert haer onderhouden alles wat ick u ge

boden hebbe. jl)attij. Iö:28. ?ſpor.I:18.

Morgen-geſangh

Op de negende Dagh van de Maendt.

Stemme : pſalm;5. Weeſt nu verheught, &c.

- *t J.

-
Wag 'monter henſ moog b outje #oben/ -

(die ſjooren 'tp: hmoogût: 'tHDag

t 4 -
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't HBag meer/bat ootſt nothanb're boben

392opljeten ban baer:3ijn geijoogt.

#Borgde Chriſten inten/

âPinben meer verbinden/

#yºp/'tH)ooft het gezopi

3Lict ong aſſeg meren

ääpt globte eigen Kiſhzoon. -

2, ſlaat hart behennig van ſpotte ſlºettenl

3tſig 't upt Chriſtiengen monot:

-- # 3ijn mn buni boogbele ſmetten

tredt ons ban beſtrafeniſond': .

fºtoſhume2beeſten ſlachten/

#g bier niet te achten:

25eter ſèffer-biocbt

3Bloemb' uit Cijgiſtimont en/

\ âBoog beſtrafûetſonben

#n ben helftijen gloeit. --

3. ?tig ging banfonben5ijt gemafſtben?

Gén repn na lichaein en na 3ieſ;

ãoo bocht u meer moogaerötſttje plaſſen/

#Baer menigb menſtb ter doodt in pui:

3l3ant berg onſen ſtoningh/

#oetfit een trpite ſDoningin *

#n 't geijepſigijt ijert.

naſnn.e4lèetten/

#Banſai in teletten

Xicien ſiitbaemg ſinect.

Van Chriſti Vernederinge.

Dethiende Dagh.

G: Vrage. In hoebanigen ſtart heeft gefug beſc3fmpten hebient?

Antw. «Eerſt; in een ſtaet der Vernederinghe: baer na/ in een

ſtart der verhooginge, ºphef,4:11. Die neder-gedaelt is, is deſelve

oock die op gevaren is, verre boven alle de Hemelen. Phil. 2:6/7/9.

«Eſai.53:16.

Vrage. âlâatig qſhgifti berneberinge ?

Antw. iietig bieſtart/martin invan fijn begin/tot het tenue

fijnglebeng/hem feipen heeft bernebert onder aſſeberachtingen/

ziſenten en rºnbelijdt tot onber be boobt begiſtrupteg/
Hy heeft hemſelven# geſtalteniſſe eenes Dienſ

aen-genomen hebbende, ende

iſ. 2:7.

knechts

is den Menſchen ghelijcks":
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85.8. Endeingedaente gevonden als een Menſche,heeft hy hem ſel

ven vernedert, gehoorſaem gheworden zijnde tot de doodt, ja den

doodt des Kruyces. &#fai.53:2/3. Håom,8:3. -

es. Vrage. Hºeſtſie 3ijn betrappen van fijn nerneberingeſ! -

Antw. #haſijn berneberbegbehoogte/en lenen/ſoabeſtaetſijn

Vernederinge inſijn berbioctitie doodt, in ſijn begraeffeniſſe, enibe

in fijn neder-dalen ter Hellen.

A. Vrage. #otig hp ban geboren ! - --

Antw. #pt een arme jihaeght/Jſlâaria/ in een ſter armelijtſte

ſfaet/in 25ethlehemg ſtal/ HIut. 2: 7. Sy baerde haer eerſt-geboren

Soon,ende wandt hem in doecken,endeleyde hem neder in de Krib

be, om dat voor haer-lieden geen plaetſe was in de Herberge. «Eſai.

II:I. &#ſai.53:2. -

JB "Eanasſijn zieſe terſtonbt niet hegaeft met een bolſtomen

mniffe !

#. JBeen: IIut. 2: 52. Jeſus nam toe in wijſheydt, ende in

groote,ende in genade,by Godt en Menſchen. #oan. 3:32.dllatt.

I3 ; 32.

A. Vrage ſtaat is hem/noch een ſtinbt 3ijnbe/meber-baren?

Antw. lijn heeft terſtonbt noo! lºcroecg moeten bluthten na

oºgmpten: #pa batſjn nu be finetten met 25efmpiſcuiſſe ijabt gijeſea

ben/JElattb. 2 : 13. De Engel des Heeren verſcheen Joſeph in den

droom,ſeggende, ſtaet op, ende neemt tot u dat Kindekenende ſijn

Moeder, ende vliedt in Egypten, ende weeſt aldaer tot dat ick het u

ſeggen ſal: Want Herodes ſal het Kindekenſoecken, om het ſelve te

dooden. dblatth, 2:22. #Lur. 21. -

., Vrage. âlBacrom moftijet ſtinteken geſug beſneben mozhenA

baer ljet geen ſonde ſjabt ? -

Antw. @mobootg 4B:binantien te ceren/bempſe bm een Joobg

#tinbeſten mag : «Beiijck ijn oorſt bacrom baer na ig gijeboopt ghea

mogben/Jil)atth. 3 ; 15. Aldus betaemt ons alle gerechtigheydt te

vervullen. Bal,4:4. #oan.8:46. -

A. Vrage. #oebanigbig ben nooit-gangb banfijn ſenen gemeeft ?

Antw. âBolman armoebe/netachtinge/tegen-ſtanbt/en ortnota

gingen/dl)atth.8: 2o. Jeſusſeyde tot hem, de voſſen hebben ho

len, ende de Voghelen des Hemels hare neſten: Maer de Sone des

Menſchen heeft niets waer hy het hooft neder-legge. #oan, 8:48.

Joan.Ic:31/43. -

c. -#," ig'er niet alg eſſenb' en berathtinge omtrent hem

gemeeft d

Antw. De ſtralen nanſijn Botthembt/engobhtlijtſte heerlijtlie

benut, 5ijn oorf gbeſten in fijngbehoogte/en in fijnferen/ boog be

- GEngelen/boot be alºnſcupt ſpoſten/boot bekracht van fijn ſlete

re: boog behendighenbt banfijnienen: ende inſonderhepbt/boog

# , gigan. 1: 14. Wy hebben ſyne heerlijckheydt aen

chpuwt, cene heerlijckheydt, als des eenigii-geboorne van de#
&P 5 CT,

w

-
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der, vol van genade en waerheydt. Joan. 3:2. 2ftt. 12:38.

B. Vrage ilBat trapban betûet Vernederinghe boſgijde op ſoorten

beracijt ſeben ? - -

Antw. «Een bergſoetſite boob beg ſteunceg/j3.biſ. 2:8. Hy heeft

hem ſelven vernedert,gehoorſaem geworden zijn tot de doodt,ja de

doodt des Kruyces, gºſai.53:8. 45âſ. 3:13.

Vrage. #oe ig 3eſugaen fijn nooit gekomen? -

Antw. lijn ig betraden van fijn engijen?{pofteſ / Tubae: htig

gebangijen van de Huben: bp te aen Üen ljepbenſchen &taūt-jou,

ber Rilatug ober-gegenen, en de epnSeſijth is in man hem ter boot

betmeſcn/d Ilattij.27: 26. Jeſum gegeeſſelt hebbende, gafhy over

om gekruyſt te worden. JHiattij.26: 14/15. Joan.18:3/12.

A. Vrage. l3abt dan geſug eenigij guacot ſtutſi begaen ?

Antw: dàth neen: Aitarug met tſaerde hem van alles ontſchule
bigh te5ijn/baer de Joden#mede beſchuldigijden/joan..18:30,

Ick en vinde geen ſchult in . Joan. 19:4. #Lut.23:47.

A. Vrage. âl3acrom moſt in, dan ſteunen ! -

Antw. De joien bruonghen pilatug tot beſefententie bes

booûtg/ om batſe Jeſum niet langijer bulden miſbe/permits fijn

aenſien onder het dºoitfi; en Semmie bm het ſenen ber ſnijariſten en

3thzift-geleerde beſtrafte/jl latth. 27: 18. Pilatus wiſt, datſe hem
door#ed. over-gelevert hadden. Jllatth.23: 14/23. Joan.
II:47/48. w

B. Vrage. âDag bit be eenige reben en oogſaeth van fijn boobt?

Antw. dſ) neen! maet de gronöt-oogſafte ſagij in fijn prieſter

ampt/ dat in alg onſe25o:geboo: ong. tjabt op fith gijenomen/op

bat in ſterbende / ong van de berpfoetſite boobt foube verlofſen/

JBattij.2o:28. De Sone des Menſchen is niet gekomen om gedient

te worden, maer om te dienen,ende ſyne ziele te geven tot een rant

ſoen-gelt voor vele. &#ſai.53:3/4/5. 1. Detr.3:18.

B. Vrage. #g ijp dan niet tot fijn nooit gebmongen?

Antw. JBeen ijn/maet bn heeft hem ſeinen gemiliigh tot beboet

obet-gegeben/Jſlaattij.26: 46. Jeſus ſeyde, ſtaet op, laet ons gaen,

hy is na-by die my verraedt. Joan. Io: ï5. Bijil. 2:8.

A. Vrage. il?iſt fin ban te boren moeſ/dat het ijculaifao gaen ſoube?

Antw. @Bantſtij mcl/mantijn mag baerom in de merelbt gekoe

men/HIttt..18:31. Hy nam de twaelve by hem, ende ſeyde tot haer:

Siet, wygaen op na Jeruſalem, ende het ſal alles volbracht worden

aenden Sone des Menſchen, dat gheſchreven is door de Propheten,

3 oan. 12:27. Joan. 18:32. -

C. Vrage. l3ebben de Beloopige beg 4Buben (Teſtamentg ſjier man

ſtennijſe gehaüt d

Antw... ſafiº : 1. Yetr.I:II. Onderſoeckende op welcken, ofte

hoedanighen tijdt, de Geeſt Chriſti die in haer was, beduyde, ende

te voren getuyghde, het lyden dat op Chriſtum komen ſoude, ende

de heerlijckheydt daer op volgende deſai. 55 : 2/3/gt. Dan9:#
25/



- Morgen-oefeninge. 95

::

E

X- -

wel

7,

#

r

m

25/26. Na die twee endet'ſeſtigh weken ſal die Meſſias uyt-geroeyt
worden.

C. #e. 13ebben bit ootſt be ghemenne iLieben tonnen bere

- ſtacn

Antw. ºja ſn/ enbe bat niet alſeen umt be berftlatingſje ber

3dPetenbeber p?optieten : Jllaer ootſt upt be ſafferbanden en

<getemonien beg «Boorg-dienſt / bemeirſte boo?-beelden en ſchae

immen maren van be boobt begjl heffic lºcbz. 1 : 1. De wet heb

bende een ſchaduwe dertoe komendegoederen. Joan. 1: 29. Siet

- het Lam Godts, dat de ſonde des wereldts wegh-neemt. Hºefia.9: 9/

12/II/I2.

B. vrage, apatnerſmaethe beſt boobt?

n:

ſº

:

g

g
º

w!

tº

:

5

Antw. 25onen be booz-gaende omſtandigheden / can dat hij

- ban fijn eene?{poſtel microt berraten/en ban Detrug mietbt ber2

ſaerkt : booen bit/ bathm neueng 25atrabag mierút gUrſteſt/en

ſcer ſpottelijtſt en pijnlijtſt bejeg!jent / boo2 geeffelingen en ana

barſnitg : 35oo perſmaeröe bitſijn ûooût/bat bn permcſen mierb/

en ſto:f aen ljet perbioccºtte hout beg ſtrunceg tuſſchen tmee

jl. hoogbenaerg : «Baſ. 3: 13. Chriſtus heeft ons verloſt van den

\ vloeck des Wets, een vloeckgheworden zijnde voor ons : Want

daer is gheſchreven, vervloeckt is een yeghelijck die aen het hout

hanght. Jil)atth. 27: 28/29/30/31. HYſai.22: 17.

B: Vrage. Saghmen in het midden man b.ſe mig-handelingen geen

teyckenen van fijn heerlijtſtbenot 3

Antw. ášeer beſe: mant bn muierp ſijn Bangerg met een moogbt

ter nebet : Hyumieru meer-maclg onſchuldigij perfſtaert man bia

latug; «Ende in fijnſternen/ ſoo gaben lºemelen?terbe gijetuna
geniffe / mie hn mag/ Hil)artij. 27: 51. Siet, het voor-hanghſel

des Tempels ſcheurde in tween, van boven tot beneden - ende de

aerde beefde, ende de ſteen-rotſen ſcheurden. âj. 52/53/54. Joan.

- 18: 6. *

B. Vrage. âDat trap van berneberinghe ig op fijn boobt gijce

boſght 3

Antw. Hºnig hcaraben ghemorgen boot be ſongbe oan ſpitoe

bemug/ ende ban Joſepijban ?trimathea / Hlaattij. 27: 58. Jo

ſeph van Arimathea quam tot Pilatum, ende begeeree het Lichaem

Jeſu : doe beval Pilatus, dat hem het Lichaem ſoude gegeven wor

den. &. 59/66. Joan. 19: 39/43/41/42.

Vrage. âlBaerom moſt Jeſug begranen mo:ben ?

Antw. Çot bemijg / bat bm maerlijtſt gbeſtormen mag : aſa

botſt tot een geeſtelijche beùumbinghe ban be begraeffeniſſe onſes

ouden Menſches, met hem/iãom. 6: 4. Wy zijn dan met hem be

graven door den doop in den doodt. &#ſai. 53 : 9. jl)atth. 12:

4O• - -

B.#" âlBeitſt ig de derde trap aan de Vernederinghe (Chgie

Antw.
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Antw. Sijn neder-dalen ter Hellen : batfg/bp ſg gekomen in

beſtaat der boete : ofte inig gheh,omen tot het inten van de hele

iſjeſmerten en pinnen inſijn zielt/ gelijtſt beſe manierenanſp;te

en in behendige stijgifturebat hetectſtent/ JI)atth. 26: 37. Hy

begon droevigh ende ſeer beanghſt te worden. g. 38. Doeſeyde hy

tot haer: Mijn Ziele is geheel bedroeft tot der doodt toe. Hèſal.18:

6. 1)fal. 116; 3. De banden des doodts hadden my omvangen: De

anghſten der Hellen hadden my getroffen : ick vondt benautheydt
en de droefeniſië

B, . Vrage. #g beſt trap bet Vernederinge in ogbge gheboight op de

b002-gaenbt ? -

Antw. ſheen : @Ie meten/aig be5ieſ-angljſten haer boog moge

ben betredient: maer beſc3ieſ-angjſten 3ijn inſijn ſnbcn tuſſchen

gbekomen hoogſijn booût/ JIPattij. 27: 46. omtrent de negende

uyre riep Jeſus met een groote ſtemme : Mijn Godt, mijn Godt,
waerom hebt# my verlaten. Hoan. 12:37. Hgeb?. 5: 7.

A. Vrage. Hig dan ſtijgiſtug / na be Zieſe/ niet in de i3eiſe gijze

# f om be3Boog-baberg upt ljetâBoog-burght ûet Hºeiſen te
tlûjfen;

Antw: jeeen mantna ben Iithameig bp in het 45 afgemetſil

entie na be #iele in ben gemel/ mant bn hebat fijn #iele in de
handen banfijn âDaber / in het ſjemeiſtijc3Parabijg/ HLut. 23:46.

eſus roepende met grooter ſtemme, ſeyde, Vader in uwe handen

- veleick mynen Geeſt. b. #3: 19ebg. 5:#g dit, h

G. Vrage. l3de ig'fban te gerſtaen/ &#pijeſ. 4:9. Nu dit, hy is op

E# J## dan dat hy oock eerſt is# , in de ne

erſte deelen der aerde? -

Antw Deſemgo:ben/ de benedenſte deelen der aerde, 3ijnſon

heel ſe ſeggen/ alg/ de aerde, bie ten aenfien man ben i3emel/

het benedenſte beet het mereſötig/ HAfaſ. 139: 15. Mijn gebeente

en was voor u niet verborgen, als ick in 't verborgen gemaeckt ben,

# als een borduerſelghewrocht ben, in de nederſte deelen der
aCrCle.

C: Vrage. âDat ig dan bitte ſeggen / JTBatth. 12:42: Gelijck Jo

nas drie dagen ende drie nachten was in den buyck des Walviſch,

alſoo ſal de Sone des Menſchen drie daghen, ende drie nachten we

ſenin het herte der aerde?

Antw. Het hertederaerde, betentſtent maet netg bat binnen

in beaeröeig / gelijtſt Chaiftigraft mag: ofte dat aen ût artbe

íg / aſſoc ootſt bandſurugmogbt gheſeniſt / 455eth.27: 4. uwe

Landt-palen zijn in 't herte der Zeen, maer boot berſiaen mogût

# in de biepe hoſte van de 2 te 'ſ maer aen bebloet ban De

LEE. .

A .Vrage. 2 zijn ban be geſoobige 32 oo!-batteren/ tot be tijbt ban

#lannink/ niet in het 3@go?-biltyg oet kºeſten tºt

AntW,
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Antw. #fleen : maer fit zijn bp Bobt in den Hemelghernetſil

eëttieſ. 12:7. De Geeſt keert weder tot Godt. &#rritſ, 3: 21. Wie

merckt, dat den adem der Kinderen der Menſchen opvaert nabo

ven. 3Hatth. 17:-3. Ende ſiet, van haer werden gheſien Moſes,

en Elias met hem ſprekende. 2. ſteg. 2: Ir. HLur. 16:22.

e... Vrage. #oeſtrofban be?tpoſtetiſch!. 9:8. De wegh des Hey

Highdoms en was noch niet openbaerghemaeckt, ſooſanghe als de
Tabernakel noch ſtandt hadde?

Antw, Gatig/ Chriſtug maghartſoo hſaerlijdt niet ghepte

bicht in ten ſpuiten &eſtamentel bot te gºobro-dienſt neie buna

ſtere ſtijabuhnett / afg nu in ben Jºieumen ſ@feſtamente/

3 oan. I4: 6. Ickben de wegh, dewaerheydt en het leven, #ſoan.

IO: 5.

Vrage. ilBatig uit ban teſegghen/ 1.3Aet. 3 : 19. In den welg

A

B. ken hyoockhenen gegaen zijnde, den Geeſten, die in de gevange

--- niſſe zijn, gepredickt heeft?

Antw. âBefinig / Chriſtug/ algetuimig.be obobt/ heeft hoog

#oah g5eparbitfit aen de jihenſtben van de eerſte ſlotreſot/ bis

nu in be maten om bact onheftterlijdthembt/ ſoo dat bit

niet mogbt gheſembt ban be nome âBoog-patleten/ matr man be

«Bootlooſe/ bic in fjaetſonbenigheſtozoen maren/ bie bact niet

'miſùen laten ſtraffen tot beheeringbc. eBeneſ. 6; 3. Mijn Geeſt en

ſal niet in eeuwigheydt twiſten met den Menſche 1.33ett.3 : 2o.

* 1. Petr. 4: 6.

-

w

Vrage, illaer matig ban bitteſegghen/bat Detrug man ſlinie

ſtug pgehitfite/?itt. 2: 17. Ghy en ſult mijn Zielein de Helle niet
verlaten? -

Antw. De antimoonbt op beſchaage / ſepbt b.31. David heeft

dit voor-ſiende geſproken van de opſtandinge Chriſti, dat ſijn ziele

niet is verlaten in de Helle. &#. 24/25. 45elijtſt het mooght/Helle,

ſomnijbtg boog het grafmo:bt genomen/ofte boog de ſtaet der doo

den in 't gemenn/ 65eneſ, 42: 48. *

Vrage. âlBat kuyl herſtaet ban%athariag / tap. 9: 11. U oock

aengaende, ô Zion! door het bloedt uwes verbondts, heb ickuwe

gebondene, uyt den kuyl daer geen water in is, uyt-gelaten ?

Antw.: dhitt een voor-burgh der Hellen , mant be lºega

- te ſpleetkt dan een perſoffingije bie doe al aen Žion ig gijee

:

ſ"

ſthicbt : maer de Babyloniſche ghevangheniſſe mo:bt bier mee

ſiaen / maer unitſin tot een boogbeeibt ban de perſoffinge upt ſjet

geeſtelijthe 25abel / perſoft maren / boog het berhonbt gijc»

macrkt in het beloofde bloebt des Meſſie, 33ſai.137: I.Aen de Re

viere te Babel daer ſaten wy, daer weenden wy. #3cb2.9: 15. w

E# ##n moſt #eſtig Chriſtug beſe ijciſtige ppnen in

pn ziele ipoen 2

Antw. dºpinathm ong man beſcſhigheſoubeberſaſſen / bempte

bit onſtſmaerſte beriuienbeſttaffen maten/ «Eſai.53:11.#
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arbeydt ſyner Ziele ſal hy't ſien, ende verzadight worden. &#. Ic.

ſBaſ.3:13. Hy heeft ons verloſt van den vloeck. Hlaatth.2c.28. Ick

ben ghekomen om mijn ziele tot een rantſoen te gheven voor vele.

33ſaſ.II6:3. #can.3:36.

i

Morgen-geſangh

Op dethiende Dagh van de Maendt. -

Stemme: 33ſalm 22. Waerom verlaet

ghy my, &c.

I,

65oebedſbobt! (ſA liefde momber groot!

O 'Hi HDinh niet alſ een u Soon in b'arme ſchoot

âDan û'arme jlſlaeght/ onder nare fucijten/

JſlBaer dorſt in't blutijten:

Herodes ſocht fijn tenen af te ſnuten ;

# moſt baet na beeiſmacbt en artnoth Imbert/

ijn engen 39oicſt/bie mierben fijn iPlattben

(Öſot be banben. » - v

2. H3n microt van Petrus ſtijandelijtk berfactfit/ l (

jàa hat him nu in banhen mag gerartlit:

#Pa menighſpotten ende beeiſlagen

3 lºoft hij ooth ûzagen/ -

35elfg 't ſaftigt; ſjout oermeſen om te ſterben/ ]

gblig moffen mp te 5aligbembt be-ernen:

Jillen bingh hem op aen 't ſitung in pijn en ſtijanden/

âDoo225euig hanben. -

3. Daer hinghhn als een unt begjinooiberg tot:

35ijn kleebt mietöt int-gebenir boo? 't ſpottigh Iot:

H#n bogſt/maet 'taDoſtſt om fijn borſt te ſanen

#em ebitſt gaben. -

gſpot/en banterſthimpt hem toeſter bitſigh/

een pber fotjtſijn ſterbeneuenfjitſtap: -

#n mierbt/ na dat fijn5ieie mag gemelten/ -

#och boot-ſteſten.

4 tºn barſtin't graf/nabatſjn bange hert/

abt ſint-geſtaen beangſt banijelfthe finert/

oo moſt of obtg Soon/ten hoet dan onſ ſonben

áširij ſateu monben.

#piet eerder mag de ſoobtſtheraebt te breben/
oog dat Goûtg 3soon bit aſſeg babt geleden/ h

of een militiel/ om ongban be booot te bgnben/ -

bitſ3#lgbit ingen. Van
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Van Chriſti Verhooginge.

- De elfde Dagh.

A. Vrage. Tg Chriſting in foo een berneberheffaer gebleben ?

-- Antw..jaren hp/maer finig nerijoogſt tot een groote heerlijde

benbr/ſ)bil. 2:9. Daerom heeft hem Godt uyter-maten verhooght,

ende heeft hem een naem ghegheven, de welcke boven alle naennis,

33ſaſ.1# ſlaan.17:5. Vader verheerlijckt my. . .

E. Vrage. ilºcitfie5ijn betrappen vanfijn berbooginge:

Antw. De trappen fijner Verhooginge5ijn beſt biere: &ijn opa

ſtandinghe upt ben dooûen : 35ijnipemel-baert : ášijn fiftenrct

rechter-hanèt ſºootg: gentie fijnſtolifte ten 4Dogbeel/#ſioni.8:34.

Wie is't die verdoemt ? Chriſtus is't die geſtorven is, ja dat meer is,

die oockop-gheſtaen is, die oockter rechter-handt Godts is, die

oock voor ons bidt. * . . .

A. Vrage. #g Jeſus Chriſtug op geſtaen upt ben booben ?

Antw. Ja hp: ſl2attij,28,6. Hy en is hier niet, want hy is op

geſtaen. 1. Cor. 15:4, 2. Cim. 2:8.

C. Vrage. âl?anneerig bm op-geſtaend

Antw. (Çen berben Dage na fijn boobt/I.dſor. 15:4. Hy is be

graven, en hy is opgeweckt ten derden dage, na de Schriften. #joa.

2c:1. JThattij.12:4C. - - - - -

Vrage. Doo: micng ſtratht is in op geſtaen upt ben booben !
Antw.# enghe ghoöürlijtſte fracht / Joan. Io: 18. Ick

hebbe macht het leven af te leggen, ende hebbe macht het ſelve we

t derom te nemen. Joan 2: 19: Breeckt deſen Tempelaf, ende ick
ſalden ſelven in drie# oprechten. ſtom. 1:4.

., Vrage ilBaerom moºnt ban geſtrit dat hem ºobt lint tºen boos
ben# op-gemerkt d ?Itt.2:32. Deſen Jeſum heeft Godt op-ge

weckt ? * - 'T. -

\ Antw. Dit ſiet opfijn menſchelijcke nature, be meltſte boot mee

s

be-mertſtinge des Vaders, be Sone ſkibe alg benuacuatijtige 45oot/

heeft lebenbigh gemaetſit/ ſoa.5:19. Soo wat deVader doet, 't ſel

vige doet oock de Sone deſgelijcks. Håom. 1:4.

B. ,,Vººr âDag ſijn lithaern naſijn opſtanbinge noth een maeracha

tigh/cnn.bigj/menſrijelijtſt Hitijaem 3

Antw. Ja: #Lut.24:39. Siet myne handen, endemyne voeten,

want ick ben 't ſelve : Taſt myaen, ende ſiet, want een Geeſt en

heeft gheen vleeſch noch beenen, ghelijck ghy ſiet dat ick hebbe.

, Joan.20:27. J. Juan. 1: 1.

C., vrage, joehonbeſijn litſjarmban boo: beſteen beg grafg/ente

- - boogiebeuren beg bugs benen bgingendºod zo:19. Als de det:
* ICId

iſ.
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#ease- waren, daer de# vergadert waren, uyt vreeſe

tder Joden, quam Jeſus, ende ſtondt in het midden.

Antw. Jeſus is noch ûoo: de ſteen beg grafe/noth boog begrº

ſloten deuren heen ghebgongen/ maer beſteenig ban het grafafa

gementcſt boog een Engel/Jſlaattij.28:2. De Engel des Heeren ne

der-dalendevan den Hemel, quam toe, ende wentelde de ſteen van

de deure. (Iot be 3Diſtipelen quatn bp begabonûtg/niet ingingen,

be boogbeplantiten ban bt brute/maet bt beureig boog hem open

gegaen/oftehn bebe be beut open/gelijtk alſoo 3betrug upt bege

bangeniſſe gingh/3ſtr.12: ro. Hier mogt aengenueſen/niet de ma

niere boegleſing buſijn?"poſtelen is gekomen: ſlaagt de tijdt op

be melckchp bp tjaer quam/namentlijth/begabonutg/alg ſh/upt

bgeeſe bergloben/be beuren babben toe-geſloten.

Vrage. tom moſt bij op-ſtaen upt ben booten? .

Anwt. Voor eerſt: ſºm te betoonen batijn be macrathtige Soe

ne Gobtg mas/ſtom.1:4. Die krachtelijck beweſen is te zijn de So

ne Godts, na den Geeſt der heylighmakinge, uyt de opſtandinge der

dooden. 3itt. 2:24.

Ten tweeden : @pbat biche/ bating mag dºberminnetbanbe

aBoobt / Bupbel/ en H3eſſe; en aiſon BobtailBet botitontentlijtſt

bt boſbaen boog ong/I. Cor. 15:# Doodt, waer is uwen pric

el? Helle, waer is uwe overwinninghe ? &#. 57. Godt zy danck, die

ons de overwinninge ghegheven heeft door Jeſum Chriſtum onſen

Heere. 1. Cor. 15:17. -

Ten derden: dàp bathmſijn berbiente meſbaten ongfoubt kon,

nen toe-paſſen/en engen maken/iſiom.4:25. Welcke over-gelevert
#O11#ſonde, en op-gheweckt om onſe rechtveerdighmakinge.

onl.8:34. -

Ten#en : ſºp bat ºp de Hope en het Gelooveber oube ſiert,

ke/enbeideg Chriſtenbong / ban be opſtandingheber booben/

ſoubehenrftigen/ 1. Cor. 15: 14. Indien Chriſtus niet op geweckt

is, ſoo is onſe predikingheydel, endeydel is oock ugheloove Art.

2 : 36. - - -

Ten vijfden: @Bp dat jij als het Hooft ſhner ophemepnte/foube

honnen regeeren/enbe biebingen nooit betrichten/bie in ben i3e

meiboo? ons te doen maren/Sjoan. 14: 2. In het huys mijnsVa

#n vele woninghen, ick gae henen om uplaetſe te bereyden.

eb2.9:24.

Tenſeſten: @Pp bat mp een exempel, ente een ſtrathtigh middel

fouten hebben van onſe geeſtelijcke op-fanbinghe upt beſonde:

einbe man onſclichamelijcke opſtandintgeunt hen booben/1.oºor.

15:2o. Chriſtus is op-geweckt uyt den dooden, en is de eerſtelingh

# , derghener die ontſlapen zijn. &#. 21 / 22. ſtom. 6;
4/5.

3# H!Peltſteig de tweede trap bandſtijgiſti verhooginge?

Antw. &ijn 13emel-battt/3itt. 1:9. Als hy dat#hadde,

- Wiert

t
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:

A.

C.

wiert hy op genomen daer ſy het ſagen, ende een wolcke nam hem

wech. #.II. Cpijeſ. 4:1c. -

vrage geeft jeſus inſijn Bemel-uaert beactte plaetſelijck met

fijn Iirijaein nerlaten?

Antw. 3a: JThattij. 26: II. De Arme hebt ghy altijdt met u,

maer my en hebt ghy niet altijdt. ?ict.r: 9. Hy wierdt op genomen

daer ſy het ſagen, ende een wolcke nam hem wech van hare oogen.

?ttt.3:21. Joan.14:1/2. -

Vrage. âlBaerom bcbe ijn ban beſchelofte/ JIBattl). 28: 2c. Ick

ben met ulieden, alle de dagen, tot de voleyndinge der wereldt?

Antw. Hyn belooft hier / niet fijn lichamelijcketeghenmootbliga

bepbt/maet fijn geeſtelijcke en ghenadige tegenmoo:üighenbt om

baet te trooſten en te beſtijcrmen/HElatth. 18:2o. Waer twee of drie

vergadert zijn in mijn naem, daer ben ick in 't midden van haer.

Groù.2c:24. .

vrage, alaanneer is finiſhte ten tjemet gebaren?

Antw.jpabat bp utertigh baghennaſijn op ſtantinghe/ opbe

aerde met fijn 3Diſcipelen habt om-gegarn/?ſrt.1:3. Na dat hy ge

leden hadde, heeft hy hemſelven aen haerie## vertoont, met

vele ghewiſſeken-teeckenen veertigh daghen langh, zijnde van haer

geſien, ende ſprekende van de dingen, die het Koninghrijcke Godts

aengaen. 1. Cor.15:6/7.

Vrage. jaa mat plaetſe ighn benen op-gebaren !

Antw. JRabenbergen# be plaetſe bact Gottſijn heeta

Hijchſjenút oertoont/ Gºphef. 4: 1o. Die neder-gedaelt is, is deſelve

oock die op gevaren is, verre boven alle Hemelen. Toan. 14:2. In

# Vaders huys zijn vele woningen, ick gae henen om uplaetſe

te bereyden. #eb?.9:12/24.

Vrage. âBarromig geſitg ten #emel op-gebaren 3

Antw. Voor eerſt: @Bp dat hp/megeng fijn inben/ootſt herbeere

#mo:ben/3 oan.17:5. Vader verheerlijckt my by uſelven.

2:9.

Ten tweeden: 4Bp batſjn aſbarr boo: ong een pſaetſeſoube becº

renben/ 3 oan. 14: 2. Ick gae henen om u plaetſe te bereyden.

q5pljeſ, 2:6.

Ten derden : @Pp batbn den Trooſter, den Heyligen Geeſt, af

ſoube ſenben/ Hoan. 16:7. Het is u nut dat ick henen gae, want in
dienick niet# gae, ſoo en ſal de Trooſter tot u niet komen,

maer indienick henen gae, ſoo ſal ick hem tot u ſenden. Joan,

7: 39

Ten vierden: ſap dat hij ona ben meghſoutt banen/ ente onſc

hoge berſcheren/tot onſtaenſtaende bºemel-paert/ Joan. 17:23.

Vader, ick wil dat daerick ben, oock die zijn, die ghy my ghegeven

hebt. Joan. 12:32. 3Dhil.3:2o.

Vrage. âlBeltſteig de derde traphan qſh:iſti verhooginge?

Antw. Het ſitten aen deiedere: Godts, #3fal. 11 o : #.TDe
triº
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Heere heeft tot mynen Heere geſproken,ſit tot myner rechter hand,

tot dat ickuwe vyanden ſal gheſet hebben, tot een voet-banckuwer

voeten. ?Irt. 7:56. Ickſie den Hemel geopent, ende den Sone des

Menſchen ſtaende ter rechter-handt Godts ſtom.8:34.

C. Vrage. ,g bit te feggen dat Jefug aen de rechter 5mbe ban 45ob

ergens in ben i3cmeſ ſooneber fit/ ofteffaet 3 - -

Antw. #ecti: dºllaer het beteutkent ſijn groote heerlijdthenbt /

en fijn ſigningblijche heerſchappur / alg #)ooft betebijemepnte/

rt. 2:36. Soo wete dan ſekerlijck het gantſche huys Iſraels, dat

Godt hem tot een Heere en Chriſtum gemaeckt heeft. «Epbcſ 1:26.

Godt heeft hem gheſet tot ſyne rechter-handt in den Hemel. 5. 22.
En# gegeven den Gemeynte tot een hooft boven alle din

gen. I.Qldt. 15:25.

B. #" bc #eere Jeſug/ bug fittende aen ſjobte

Ict!)ter-ijandt : -

Antw. Voor eerſt: Hjn bekrachtight fijn Prophetiſch-ampt, ſen

bendefijn ſlPao:bt en gibeeſt op fijnâBoſtit/ente beſoggen.be be beta

bulſinge tranſijn voorſeggingen, ºphef. 4: 11. Deſelve heeft gege

ven: Sommige tot Propheten; ſommige tot Apoſtelen, ſommighe

tot Euangeliſten, ſommighe tot Herdersende tot Leeraers. ?ſpot.

I : I9.

Ten tweeden: ſyn bernuitſijn Prieſterlijck-ampt, bibbenbeboot

fijn «Bennepnte/H)ebz.9:24. Hy is in-gegaen in den Hemelſelve,om

nu te verſchynen voor het aengeſichte Godts voor ons. ſtom.8: 34

Die oockvoor ons bidt. Hºeb,7: 25, Die altijdt leeft om voor ons
te bidden.

Ten derden : lijn oefent ſijn Koninghlijck-ampt, beſthermenbe

ſijnrobbemcºntr/i. Cor. 15 : 25. Hy moet als Koningh heerſchen,

tot dat hy alle ſynevyanden onder ſijn voeten ſalgheleght hebben.

3itt.9:4.

A. Vrage. ilBat begeert in boo? ong 3 -

- Antw. &lſe geeſtelijcke, en de andere noodige5egeningen tot ont

ſer3adighelab:/#can. 17:15. Ick bidde,Vader, dat# haer bewaert

van den booſen. à.17/11/21/24. 1. Hoan.2: 1. Indien yemandt ge

ſondight heeft, wy hebben eenen voorſpraeck by den Vader, Jeſum

Chri , den rechtveerdigen. «Epijeſ. f:3.

A. Vrage. âDoo! micbiot in 3

Antw. âDoor de fijne/ bieſjem ban ben 13aber;ijn ghegeben om

3alightenlaſten/Joan, 17:24. Vader, ick wil,dat daerick ben, oock

die zijn, die ghy my gegeven hebt. 37.9. Ick en bidde niet voor de
wereldt.

A. Vrage that preſ3Boo!-bibberg hebben mp bp benaBaber 3

Antw. #niet meer als eenen, namelijth/ Jeſum Chriſtum /

1. Joan. 2 : 1. Myne kinderkens, ick ſchryve u deſe dingen, op dat

ghy niet en ſondight; ende indien yemandt gheſondight heeft, wy

- hebben eenen Voor-ſpraeck by den Vader, Jeſum Chriſtum, #
roCht
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fêchtveerdighen. ſjebt. 7: 25. 1. Cim. 2: 5.

A. Vrage dºllarbnien ban tot Maria niet gaen/ en berfoetſien/bat

ſn onſe Voorſpraeck5n 3

Antw. giantſch niet: mant HTBaríaig nergeng boo: foobanigh

in Bourg àl)oogût behenbt : dºllaer alleen de ſpeere Jeſúlg Ch:ia

ſtug/ joan.14: 6. Ick ben de wegh, de waerheydt, ende het leven,

niemandt komt tot den Vader dan door my. 1. Joan.2:1/2. 1. Tim.

2: 5. Daer is een Middelaer Godts, ende der Menſchen, de Menſche

Jeſus Chriſtus.

B. Vrage. Soubc men ban op Maria niet mogen betroumen ?

Antw. dſ2cen: jlſlaet alſeen op Jeſum gºij:iſtiuun/ Joan. 14:1.

Gelooft ghy in Godt, gelooft oock in my. Ter..17:5. HLur. 1:47.

C. Vrage. I)eeft bedºngel Jilaria niet aen-gebeden/ alg ijn ſenbe/

HLut.I:28. Weeſt gegroet, ghy begenadighde? -

Antw. «Bantſtijnier/ maet he jºngei ſjeeftijaer alſeenlijtſt but

gerlijtli gegroet/gelijk alg ghriſtug totſjn Diſtipelen ſepbe/Joa.

2c; 19. Vrede zy u lieden. ?ſpot. 19:1c.

C. Vrage. Jg dan de Moeder niet meer alg bt Sone?

Antw. jàren/ ſelfg altijbt niet in het burgerlijtlie: Hlàant Salo

mon mag meerder ban Bathzebaſijn jllocbet; geel meer ig Chri

ſtus grooter alg Maria, bempſeijn maerachtigj«Boöttg/ en Maria
iG Inact een# illenſch : 19ierom heeft Jeſus nomt nect

mertſig gemactfit van fijnMoeder in het ſturf, panfijn?impt/Joa.

2:4. Jeſus ſeyde tot haer, Vrouwe, wat heb ick met u te doen.

Jºl?atfb. 12:48.

... Vrage. Zijn be afgeſtorve Heylige geen Doo?ſpraken boo: ongA. brº,E#"ë yl13 e

Antw. JBeen: Albantſil 5ijn baer toe onbequaem : 3Betumſe ſin

onſe noobt niet ſtennen : @emmie fit op de kracht van hare beta

bienſten niet ſtonnen begeeren: &#nge ootſt/bempleſh hier toe dan

gBobt niet 3ijn geſteit/45ſai,63:16. Abraham en weet van ons niet,

Iſraël en kent ons niet. Joan.16:23. 1.5 oan.2: 1/2. Jeſus is onſe
verſoeninge.

e #bsidie ig de vierde trap ban Chriſti Verhooginge?

Antw. &ijn ſtomſte ten ſDo:deel/ Joan. 5: 27. Godt heeft hem

macht gegeven, oock gerichte te houden, om dat hy des Menſchen

Sone is. ?Ict. Ic:42. #let. 17:31

G. vrage, hoe mijnſiteitſſtijneſe matrupt?

Antw. Duetaſte levendige en doode, 2 gor,5:ro. wy alle moe

ten geopenbaert worden voor den Rechter-ſtoel Chriſti, op dat een

yegelijck wech drage 't ghene door het lichaem geſchiedt, na dat hy

gedaen heeft, het zygoedt, het zy quaedt. dſl)attij. 25: 32. ilioni.

I4 : IC

C. Vrage, heeft Chriſtug hoo! beſc verhooginge eenige nieuïne gaa

ben/ en heerlijtſthepbt ontfangen ?

. Antw.# epigentlijſt ten aenſten# ſijn Godtheyt,tie#
, 2 ,2
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altcenſijk haer heerlijkhent hier hoog mat klaccber heeft gertoont;

niaerten aenſten ban fijn menſchelijcke nature, Ioan. 17:5. Ende

nu verheerlijckt myghy vader by uſelven, met de heerlijckheydt,

die ick by u hadde, eer de wereldt was. Oſjii. 2:8/9.

* Morgen-geſangh

Op de elfde Dagh van de Maendt.

Stemme: ]Yſalin 2. Waerom raeſt dat volck met

ſulcken hooghmoedt, &c.

I•

Oub ban behendige in't nare graf/

dºtta af-geſlooft alg anb'rc Jllenſchen rotten ?

© neen ! ie g5ngel baeld en mentelt af

3De Graf-ſteen/ en berbaert hebciſche ſtotten:

#n rijſt, na dat in rucott nam het ſenen/
e5 it toUllt#aen beeg en geen :

(Eotſch?irſt pân bie boog fijn berſtijnningh hebent

(tot trooſt boog Petrus, en boog Magdaleen.

2.

tip menſrijt ben bactb in't?tpoſtoliſch #ung:

#n trooſt/en man belt met haer veertigb bagen:

kºn neemt foo muegh he ergernis van 't ſtrurg/.

diën niacriit te ſtijallig' der Hoijen lift en lagen :

#p baert om boogb ten hupſeban ſijn vader:

#n ſet firhaenfijnâPaberg retijter-handt:

#failliet nat te dºenſtben al te gaber
(dien ſèogüeelilagen upt ljetgantſtijclanbt. -

3•

toughreegh be ſheer bien heerelijtſten naem/

ålſ)act boo? Je Suijneſen ſelfg moeten bepen:

SDug mitröf#Voorſpraeck boo? ong al te ſaem/

gººien ºm boog bloedt permo:ben heeft het ſenen:

i)n reeg uit 't graf/tot hoop boog ons betrpſen:

#n boer om hoogtij en nactfit ons baer gereedt

45et ſºenitſg 1)ung ; fijn Geeſt komt ong htmupſen/

ášijn liefd'/en mogüt een Trooſter in ons leebt.

Van
V- g
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r

Van de Voldoeninge Chriſti.

De twaelfde Dagh.

A: Vrage. Hieeft Jefug ghriſtug / boo: het bebienen ban beſefte

rit 3impten/ eenige meſbabeil acn de JEyriſchen toc-geb:atijt ?

- Antw. Ja/ſcet bele/I. Cur. 1 : 3c. llyt hem zijt ghy in Chriſto

# die ons gheworden is wijſheydt van Gode, ende rechtveerdig

eydt,ende heylighmakinge, ende verloſſinge. &#pbef. 1:3. Die ons

## met allerley geeſtelijckezegheningen in Chriſti Jeſu.

'HOall.I:I6.

B. Vrage. âl??ſche 3ijn be bpſomberſte meſbaten:

Antw. Deſe ſeg: De boſboeninghe noo: onſe ſonben: De roe

pinge: ,,De rechtmeerbigbmaſtinge: âDe brutighniaſtinge: «De aene

neminge tot ſtinberen: Gºnbe te ſjerrijtlintaſtingbe/ſiom. 8: 3c.

Die hy te voren verordineert heeft, die heeft hy oockgeroepen, en

de die hy geroepen heeft, deſe heeft hy oock gerechtveerdight; ende

die hygherechtveerdight heeft, deſe heeft hy oock verheerlijckt.

• 29. -

C. Vrage. âbatig de voldoeninge nog: cnſe ſonben?

Antw, het is een merrit van Chriſti prieſter-ampt/maer in in!

onſe berbienbeſtraffen op ſtrij genomen heeft /enbebaer voor fiti)

ſelben boog de bootto Bobetreft op-geoffertſ op dat in gobt noo:

ong foutje gerfoeilen/ ente ong van be verbiende ſtraffen ſolide

hetſoſſen/2,4tor. 5: 19. Godt was in Chriſto, de wereldt met hem

ſelven verſoenende, hare ſonden haer niet toe-rekenende. Ay. 21.

Want dien die geen ſonde gekent en heeft, heeft hy ſonde voor ons

# , op dat wy ſouden worden rechtveerdigheydt Godts in

cm. &#fai.53:5. @Baſ, 3:13.

C. Vrage. #g foo een voldoeninge aſ noobigh gemeeft ?

Antw. Boötn gerechtigheydt ruſtſite beſctrige: Daer bn qliam

gºoûrg waerheydt in fijn ûzeigementen een oen Sondaer / #orn.

1 : 32. De welcke, daer ſy het recht Godts weten, namentlijck, dat

de ghene die ſulcke dinghen doen, des doodts waerdigh zijn. Iur.

24:26. Moſte de Chriſtus niet alle deſe dingen lyden ? Cen.2:17.

B. Vrage. 1]Parcom heeft dan oºgst in den Ouden Teſtamente be

ſonben guijt geſtboſben/ſonder noſdoeninge 3

Antw. «Bobt heeft dat ſomber boſboeninge niet gehaen: Jllaet

haerſonben3ijn vergeven om de toe-ſtontenue. Voldoeninge oan be

jlºeffíag ; roart van be ſDfferljanten 3ijn af-beeldingen gemeeft/

13eb?. 9; 15. Daerom is hy de Middelaer des Nieuwen Teſtaments,

op dat de doodt daer tuſſchen gekomen zijnde, tot verſoeninge der

overtredingen die onder het eerſte Teſtament waren,de gene die ge

* * * * 45 3 roepen
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roepen zijn, de belofteniſſe der eeuwighererve ontfanghenſouden.

&#fai. 53 ; 6. De Heere heeft onſer aller ongherechtigheden op hem

doen aenloopen, ſtom.3:25.

A. Vrage ſiónden hun ſeinenoo: onſe ſonben niet bolboen?

Antw, JBeen: ll)antal mat mn boen/ig macr 't geen mmſchule

big53ijft ſtijgen; &#n ooth ſugſondigen munothbagelijtig/ilur.

17; f. Als ghy ſult ghedaen hebben al het gheneu bevolen is, ſoo

ſeght, wy zijn onnutte Dienſt-knechten,want wy hebben maerghe

daen, 't gheen wy ſchuldigh waren te doen. Tat.3:2. Wy ſtruycke

len alle in velen. 1. Joan. 1:8.

B. . Vrage. Soubc niet een ander henlig JTºenſtbc boog ong hebben

ſtonnen voldoen?

Antw. 45antſtij niet ; bemple niet alleen aſie JThenſchenſeſte

3onbaerg 5ijn : JLRaet ootſt/bemple bat een bloot Schepſel/be

laſt van Gods toorn niet foube hebben tonnen baagen tot voldoe

ninge toe/ſelfg niet boo:fithſciben/breimin boo: andere/ pſal.

49:8. Niemandt van hen ſal ſynen Broeder immermeer konnen ver- ,

-
# : Hy ſal Godt ſijn rantſoen niet konnen gheven. 1.ſieg-8:46.

Groù.32:33.

A. Vrage.#ftban Jeſus Chriſtug boog ong ſtonnen boſboen?

Antw. Jaſjn: Hlbant/echniſchu een waerachtig Menſchemag/

ſoahonteijn ſtrepen: een plein, een rechtveerdighMenſcheman/

ſoo ſtonde bij ſterben noo:ſtbuſbighe: «en bempſe bp te gbelijth de

Sone Godts was, ſoo Honcefijn bſoebt een macrbigijen p?ijg 3ijn

boo: beſt/ 1. Joan 1:7. Het bloedt Jeſu Chriſti, des Soons Godts,

reynight ons van alle ſonden. ?Itt, 2öt28. Godt heeft ſijn Gemeyn

te doorſijn bloedt verkregen. -

. Vrage il)at rebenen geeft behendighe3thrift) tot beneijg/bat

‘Jeſus Chriſtug boog ong heeft boſbaen :

Antw. De boognacmſte redenen/3ijn beſe: -

voor eerſt : #n ſjeeſt hem ſeinen noo: ong op-ghtoffert in be

iJooût/&#pijeſ.5:2. Hy heeft hem ſelven voor ons over-gegeven, tot

een offerhande en ſlacht-offer Gode tot eenen welrieckenden reuck

lyet?. Io: 14. Met eene offerhande, heeft hy in eeuwigheydt vol

maeckt, diegene, die geheylight worden. Hºeb:.1c:1c. . .

Ten tweeden: Hynig boo: ong geſto2pen/gelijtſt úit Caiaphaë/

ſelbe/ onmetenbe/boog-ſenbe/boot te beſtietingije beg?tſniatiſtie

gen/3 oan. 11 : 5C. Ghy en bedenckt niet, dat het ons nut is, dat

een Menſche ſterve voor het volck, ende het geheele volck niet ver

loren en gae. (Tit. 2:14. Die hemſelven voor ons gegeven heeft.

Ten derden: 1)n heeft booſ, ong het rantſoen-gelt ber berloſſina

gebetaeſt/Jſlaattij,26: 28. De Sone des Menſchen is niet gekomen

om gedient te worden, maer om te dienen, ende om ſijn ziele te ge

ven tot een rantſoen voor vele. 1. Detr. 1:18. Wetende dat ghy niet

door verganckelijcke dingen, ſilver ofte goudt verloſt en zijt. &.19.

Maer door het dierbare bloedt Chriſti. T

en
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Ten vierden: #n heeft onſe fonten en ſtraffen geb;agen als on

ſc%5ogge/# Die ſelve onſe ſonden in ſijn lichaem gedra

en heeft# et hout. «Eſai.53:5. De ſtraffe die ons den# AlcIl

renght lach op hem, ende door ſyne ſtriemen is ons geneſinge ge

worden. 13ebt,7:22. Jeſus is borge geworden.

Ten vijfden: 1)n heeft ong met dãobt verſoent boo? fijn boont /

2.Cot.# : 18. Alle deſe dingen zijn uyt Godt, die ons met hem ſel

ven verſoent heeft door Jeſum Chriſtum ſtoni. 5 : Ic. Indien wy

vyanden zijnde, met Godt verſoent zijn, door den doodt ſijns

Soons.

Ten ſeſten: #n heeft ong boo: fijn 25ſsebt geſtotijt / breſoft en

gerennight/?ſpor. 5:9. Ghy zijt geſlachtet, ende hebt ons Gode ge

kocht met uwen bloede, uyt allen geſlachte, ende tale, ende volcke,

ende natie. Col. 1: 14. In welcken wy hebben de verloſſinghe door

ſijn bloedt, namentlijck, de vergevinge der ſonden.

c. Vrage. Zijn alle beſtbingen niet oneigentlijtſt te herſtaen :
Antw. djeen/dempie bit aſſtg foo ontſtambigjlijtſt mo:t beſth:ee

ben / met ſoo beel#rebenen : Soo bat de baëttijtſte ret

gebinge betſonben aen ſhgiftibiocot mo;t toe-geſtij:tbell/ en niet

aen 't bloebt bananbere/ 1,oſor.1 : 13. Is Paulus voor u gekluyſt?

ſtom,3 : 25. Welcken Godt voor-geſtelt heeft, tot een verſoeninge

door het geloove in ſynen bloede. 1. Betr. 1:18/19

B. - Vrage. Jnbien Bobt boſbaen ig ; bot ſtan te stijgifture ban

ſpgeſten ban fijn genadige quijt-ſcheibinged -

Antw. &ijn gijenabe blijtfit bier in/ batijnſelbe de JTibbelaer

gheeft: Dat ſjn te brebenig dat een ambet poo: ong notbot: Dat

bp ong beſtraffen quijt-ſtgelbt/ſonder onſ eng!jen voldoeningue

boo! onſcfonten: dºnbebat bn bit niet doet aan alle jºllenſtben/

maet een ſoobanighe aig het hem beijaeght/ &#pijeſ. 2 ; 4. Godt is

rijck in barmhertigheydt,door ſyne groote liefde, daer mede hy ons

liefgehadt heeft. #oan. 3 : 16. Soo lief heeft Godt de wereldt ge

hadt, dat hy ſynen eenigh-gheboren Sone gheſonden heeft. 2.Cer.
3 IO,

C. ' Vrage. âDergerft 45obt ban ong niet/gbelijtſt wy vergeven onſe

ſchuldenaren, batig/ſonbet noſboeninge 3 ſtaattij.6:13. --

Antw. Jaren gn; maer ſon nerte is er gelijtſthent: Dat gelijtſt

mn berenbt-miſſigh aſiefenſen/en al bet ongelijtlt dat ong ig actie

gijcdaen/ſonbet engen miaſte moeten laten boo:-gaen: Dat Goût

alſoo fijn maalte van ong niet neemt/maer bereikt in alle olife ſon

ben gijcnactgb aen ong quijt teſtjeſden/ont Chriſtinaitic/dºpieſ.

4:32. Zijt tegen malkanderen goedertieren, barmhertigh, vergeven

de malkanderen, gelijckerwijs oock Godt in Chriſto ulieden verge

ven heeft. Col.3:13. . .

A. vrage gg het niet onterbroerrhigh/ batten onſtbultigheffer

ben foute in plaetſe pan beſtbuſtige 3 - *.-- *

Antw. jàten: ?ilg deen": hºpmiſſigbalg2:
- 4 w katil?

-
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aenbicht om boogſchulbiggett ſteunen: Gelijtk geſite heeft ght
A idacti/#ebt. Io: 7. Doe ſprackick, ſietick kome om uwen wille te

doen, o Godt. Hºeij:.7: 22. Jeſus is van ſoo een beter verbondt

borgegeworden.

IG. ſ# 3TBaetſjoe ſtan een JElenſche boſboen boo? ſoo veel duy

CIlClCIl ?

Antw. Chriſtugig geen bloot ſtenſtije/marrte ghelijck is in

ootſt bemaerachtighcoboot/ en batromig fijn biechtban een on

runtige matrope en prijg: hieroin mcgtuccifijng bemaerbighendt

banſijn lº)erſoon unt-gebeurfit/alg aan beſtratint vanfijn 25Loebt

mogüt geſpºoften/ 1. Joan. 1: 7. Het bloedt Jeſu Chriſti, des Soons

Godts, reynight ons van alle onſe ſonden. 3ïct.20: 28. Godt heeft

ſijn Gemeynte verkregen door ſijn bloedt. 1. Car.2:8.

i C. Vrage. âlpatig het rantſoen-gelt gemeeft boog onfeſonben?

Antw. Infonüerijepot het doodt bloedt, enbe de ziel-angſten

han Jeſug. Chriſtug / ſtom. 3:25. Den welcken Godt voor-geſtelt

heeft tot een verſoeninghe in#n bloede, door het geloove. Col.

1:14. JBlatth.20: 28. De Sone des Menſchen is ghekomen om ſijn

ziele te geven tot een rantſoen voor vele.

A. Vrage 3 g fijn lichamelijcke boobt gijeïnceſt een rantſoen-gelöt

boo: onſtfonten ! . -

- Antw. ja: 1.petr. 3:18. Chriſtus heeft oock eens voor de ſon

den geleden, hy rechtveerdigh voor de onrechtveerdighe,# at hy

ons tot Godt ſoude brengen, die wel is gedoodt in het vleeſch, maer

levendigh gemaeckt door den Geeſt. 1. Betr. 2:24. &#fai.53:3/4.

G. Vrage. #eeft hij ooth een geeſtelijcke doodt pgo: ong geleden ?

Antw. ſahi/both niet die geeſtelijtſte boobt/bemeſtie beſtart

in ten hergouinge band hoºg 25teitſmant batig een fontigeſtart:

3 Harthy heeft mooi eng infijn gitie geſchenfimerten en angſten

ber #rfſen/in't gevoelen part of ourg too?n/olitfichen tegeng onſt

fontein 3 laatth.26: 38. Mijn ziele is geheel bedroeft tot der doodt

toe: «ºſai.55: Ic. &#3:13.

- C. Vrage. #eeft Chriſtiig niet meer door ontg ghebaen/alg hat by

boo? ging geleden heeft? - - --

Antw. #n heeft ooth noo? ong bc Abet ſtootg boſbaen inſijn

het iigh tegen/ en dadelijckegheljootſaemhentitbolb:atijt/ ſtoml.

5:19. Gelijck door de ongehoorſaemheydt van dien eenen Menſche,

vele tot Sondaers zijn geſtelt gheworden: alſoo ſullen oock door de

gehoorſaemheydt van eenen, vele tot rechtveerdige geſtelt worden.

ofal.4:4. Hy is geworden onder de wet. #eb 2.1c:7. Ick kome,om

uwen wille te doen, ô Godt ! -

E vrage. âlèag uit ons ooit noobigb 3.

Antw, ja: âpant gelijtk ijn boo: fijn lyden, ona van heftaf

fen ter beſte moſt bep:nben/aiſoomoftijn Soo, ſijn heylighleven,

vog: ongrerfitngen het recht tot benijenleſ/ſioni.5; 17. Die den

- overvloedt derghenade, en der rechtveerdigheydt ontfangen,#
- 1n
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Tºen in het leven heerſchen door dien eenen, namentlijck, Jeſum Chri

z: - ſtum. l3n moet boog ong, dat mooibrijermulſen /iſtoni. 1c: 5. De

verae Menſche die deſe dingen doet, ſal door deſelvige leven.

c. Vrage. HTºoſt Chriſtug bou? jemittmen niet geplighſtben ?

::22 - Antw. Jeſus moſt fooberre noo: hem ſeinen bentigjſenen/bat

ſijn hepſigíjembt een betamelijtſte eg gijenſtijap mag danſjn lycra

::ez ſoon: dit hart niet alfgo/bat ijl! bact doo: boo: ſjein feigen ûen idea

ºrd inet inloftberbienen/mant te ſtlee quain genutoe doo: de perſofite

- iepereenigingſje met tic g53güeijtſte natute. 13,1 inoft dan oork

boo, ong heuſulijſt men onſ eco: ongAnglgens Gººgbtgildet/bent

13emieſ te berdienen : Den ghchtelen Teſtig heeft jout goo: ong

gegeven aig 25ogge: Sco dat aſ 't gjeen gp gebaen heeft/ 't feipige

boog ong gebaen tjeeft/ ſonder perg poo: jemſeigen nocbig jijtbe

bentie te bettienen? 1. Jior. 1 : 3 . Hy is ons gheworden wijſheydt

van Godt, ende rechtveerdigheydt, ende heylighmakinge, ende ver

loſſinge. Gefai.9:5. #eb:.5:9.

Vrage. âlBatig't ûan panilooten dat hun trachten Goûtg ſlBeta

tente gegoo;ſamen/ſoa Chriſtug biteoc: ong heeft gedaend

Antw. 45elijtſt muttorbftergen/alig 't úat Ch:ifttig bog: ong

ig gefo:ben/Sorij niet cni baet is oo: boo: onſtfottöen te bolügen:

3tſſgo moeten hun dºcüg lÜettemi criterijouden/niet om tact ügo?

beit t3eniet te berdienen : maet om coc: olië goebt ſteen &Sobt te

betijstelijtſten in ſtijlllbige bailtſtbaerljepol/litonl.3 : 31. Doen wy

dan de wet te niete door het geloovc ? dat zy verre, maer wy beveſti

en de wet. jl)artij.5 : 16. Can. 15:8. Hier in is mijn Vader ver

eerlijckt, dat ghy vele vruchten dracght.

A. Vrage. Jillaer/voor wie heeft Cl::ifiug golbaend - -

Antw. âBoo: be ſhne/ilie beinnan ben iºabergbegeren5ijn om

3aitgij te troggen/ſlaattij.1 : 21. Ghy ſtilt ſynen name heten Jeſus,

want hy ſal ſijn Volck zaligh maken van hare ſonden. 3 dali.ig: 15.

Ick ſtelle mijn leven voor de Schapen. gegijtſ. 5: 25. Chriſtus heeft

hemſelven voor ſijn Gemeynte over-gegeven.

# B. ,,Viag: lºctft in ban niet voldaen nog: alſt te ſomben van aſſe

- #ben die opt in ût llpetelöt genrerft 3ijn/notij 3ijn/en flitſen

3yn ?

Antw. dºcen: âBant ban fottbc geen 3 Benſche boo: fijn ſonben

huiinen geſtraft mogûen / indien jefug de ſtraffen bact boog gijce

b:agen ijaübe/#oen. 17:9. Ick bidde voor haer, ick en bidde niet

voor de wereldt: Joan 6:39. 2. Cor,5; 19. - - -

C. Vrage. âlèat miſſen dan al die plaetſen leggen/bact Teſilg geſent

mug:U:/ghtfio?nen te 3ijn/ tr. voor alle, voor de wereldt, ja Joog de

geheele wereldt? I., Gait. 2:1/2. # Gan. 3:16.

Antw. 25ebalgen dat die mooiben ſomrijmg"maet betretſtenen

een gebeelte ban de merelbr: gelijtij te ſtenig/iiur. 2: 1. Daer#
een gebodt uyt van de Keyſer, dat de geheele wereldt ſoude beſchie

ven worden. 1. Joan.5 : 19. Soo ig tiir beſin in alle bicvan:/
&# 5 -

r
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? bat Chriſtus nu niet meer voor de Joden afſeen/ maer ootſt sce:

: allerley ſoort van Heydenen, een %ailabmaſter mag/bemuſe het nu

- be tijbt inag can be roepinge berijenbemeit. 3tſbug leggen dit uit

--. be Zatige in Gen i3emel/?tpot.5 : 9. Ghy zijt geſlachtet, ende hebt

ons Gode ghekocht met uwen bloede, uyt allen gheſlachte, en tale,

ende volck, en natie. ſtom. 3:29. âom. 11:12. Den val der Joden,

is de rijckdom der wereldt.

l A. Vrage gg Chriſtus alleen geſtornenboo: beetf-ſonde 2

Antw. ſheen / maer ooth boo: alle andere fonden ban ſijn
t 3Dolrft/ Ett. 2: 14. Die hem ſelven voor ons gegeven heeft, op dat

hy ons ſoude verloſſen van alle ongerechtigheydt. 1. Hoan.1:7. Het

# Jeſu Chriſti des Soons Godts, reynight ons van alle ſonden.
A- }rt 2.9:14.

E. , Vrage tºeeft Chriſtug banſoo holkomelijtſt boe: ong golbaen

bat mij niet naouigij hebben enge boſboeningen ong ban beſtraft

fen ber ſomben te ben:pben ?

Antw. «Gemiſſelijtſija/beb: ro: 14, want met eene offerhande
heeft hy in eeuwigheyt volmaeckt de ghene die## worden.

«Col. 1:19. &#o1.2:1c. Ghy zijf in hem volmaeckt. âom.8:1.

C. Vrage. #ſe be ILeere van de Voldoeninge gijeen ſarijt oogkuſſen

boc25ct ſorgelooſe bleeftij?

Antw. #cen: âldant beſefeere heeft met hart beſteert derhey

lighmakinge: Sgo dat niemanbt kan roemen ban Chriſti bloedt,

ten 57 jul betoette Chriſti geeft, Gºtt. 2:14. Die hemſelven voor ons

# heeft, op dat hy ons ſoude verloſſen van alle ongherechtig

heydt, ende hemſelven een eygen volck ſoude reynigen, yverigh in

goede wercken. 1. Cor. 1:35. Iſtom. 8:9. Sooyemandt den Geeſt

Chriſti niet en heeft, die en komt hem niet toe.

Morgen-geſangh

Op de twaelfde Dagh van de Maendt.

temme: 33ſaim 51. Ontfermt u over my

arme Sondaer, &e.
»

- -

- I•

- (ſom Chriſten-holtſt/#tſtijoumt het Golgotha, I

&ici wie, en waerom dat ijliftogt die klachten:

ilDat doet fijn Kiel ſoo jammerlijdt netſniathten?

l)oe roept# ſoa tenaumt fijnibauer na?

ºgg nu te lºeibt btrffaeg!jf/en meer benzeeſt

?Ig niertigj.3 lºartciatt in ſmate pinnen ? -

di)een/neen/'t ig r: mat anders hier gemeeft:

«5ourg too:n boetſuo fijn ſtrarſjtett gatlifth bevoluptien. hn
-

V
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#

A.

g
lg

2. tºn braeght beftrafboeg menigb binnſent HTºenſth:

#n ſterft in pſaerg pan bieſelfgmoffenficipen:

+)n ſorijf boo: 't offerbloebt ſoo te bermerpen

goe na een met Bobt. Hººp heeft geen booger menſch

2ſſg bat ſponts toonſoo grimmigh baanbcutnarij

&Pp3iel en lijf/bat na bit nare fiermen

ààoog 't mgartſ ºpertitite Cobrgperſgenbehagh

dſ)p dat 45obtg ſliefbc-oner ong marij betmermeil.

3. #fto:falg #llenſch/maer biefijn inteng ſtrijdt

3tig gºooeg 35oon/ beeb 3ijn ban groote maertc:

lºn ſtagfaen 't liturg/'tig maer/'t mag maer op b'arrte

Sooth/U'ceumigbepbtig minder alg berg tijbt:

ilBant die bier ſetbt/mag ſjobcg cngen 35oon/

tºn quanuaſg 25oºgb/ſooſion/ſoo morijt gn iſ ben

âboog andere: 't ig bijfith bat be ſoon

il)ogt toe-gerekent obetaſſctröen.

Van de Roepinge.

De derthiende dagh.

Vrage. ſbeſtſteig de tweede genade bie ong Chriſtug heeft ber

idient ?

Antw. De ſtoepinge/ GEpheſ. 1: 8. Hy is overvloedigh geweeſt

over ons in ghenade, in alle wijſheydt en voorſichtigheydt. &#. 9.

Ons bekent gemaeckt hebbende de verborgentheydt van ſijn willé,

na ſijn wel-behagen. 45ſai.6c:1. Jlaattij. II:28. Komt alle tot my,

die belaſtende beladen zijt. - -

Vrage. l3atig be ſtoepinged
-

Antw. 1)rtig een melbaebt gotta in Chriſto/ maer boo:ijn

oºij:iffum tot een zalighmaſter noo:-ſtrit/ende boot een fitatijtige

mertſtinge/ben ſinnen boog ben geſcope in het ijerte engen macritf/

en baer alſoo totijem trecht/Jiljattij. 11 : 28. Komt herwaerts tot

my, alle die vermoeyt en belaſt zijt, ende ick ſal u ruſte geven. ?trt.

9:15. Deſe is my een uyt-verkoren vat, om mynen name te dragen

voor de Heydenen, ende de Koningen, ende de Kinderen Iſraels

«Epijtſ,4; 12. -

Vrage aldo:ben alle Jaenſtben albug geroepen?
Antw. jàiet aſſe booft boog ſjogft/ maet nu in ben Nieuwen

Teſtamente mogben allerley ſoort man Jllenſchen / ſomber onbera

ſtbenbt gberoepen/ onder aſſerlen bepbenen/ſtam. 1 : 14. Beyde

Griecken en Barbaren; beyde wyſen en onwyſen,benick een ſchul

denaer. 45at. 3 : 28. Hillatrij. 28: 19. Gaet henen, ende leert alle

volckeren.

Vrage.
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vrage. 13aerom mozoenſonnnighe 3Renſtijen boog het eilan

gedium niet geracpen ? -

Antw. Demonie het gsbt niet behaeght/tot barrſine 3Dientatrg

uur te ſenbert/ HElatth. 15: 5. Ghy en ſult niet henen gaen op den

wech der Heydenen,nochte ghy en ſult niet in-gaen in eenige Stadt

der Samaritanen. 3itt. 16: 6/7. @ſai.147:19/23.

C. Vrage jig bit niet bettben macrom ſommige ſtaenſtben niet ge

C.

rotpeiimo:ben : batbare 3?to: ouderen begijenabe miſhaupdit

hebben': ofte om bar ſn ſtipe norg de krachten het nature niet

mel ghet? Indien / ofte om dat be )gebitanten te traegh 3ijn het

«Buatigziiuin Jog? bt geſjeele il3cceſùt te gaen pgebirſten ?

Antw. «Balitſch niet : abant ban ſouút be gijenabe niet “feen,

lijtſt gehonten 3ijn acn ben ji)en che/ aen de nature en de aen be

mert ten / 't meieſt ſtrijdt tegen de gegctie Schrifture. 2. Çim. 1:9.

Niet uyt de wercken. Étoin. 11:36. wie heeft hem eerſt ghegeven.

ſton. 11:5/6. Hilaer ootſt dan fouben beider benen moeten ght

toepen 5ijn ghetueeft / die na het hoggerfijt is ienen/ſter met behº

ben geleeft/ en be gitaebrfte i3cribenten fouten niet geroepen5ijn

gbeugeeft / het meſthcbembe onmaerbenutig : mant be fnontſte

i)enbenen3ijn ghcroepen. Eph. 2:1. God heeft u mede levendigh

ghemaeckt, daer ghy doodt waert door de ſonden en miſdaden.

&Tit. 3:2/3. 1. Met 4:3. ſtomt.1c:2o. Hillaer be eenigherebenig/

Goognºne mei-beljagen, ſtaattij. 11:25. Vaderickdanckeu, dat

ghy deſe dingen den Kinderkens hebt gheopenbaert,en hebtſe den

Wyſen en verſtandigen verborgen. &.25. Ja Vader, alſoo is geweeſt

het wel behagen voor u. 2. Çini.1:9. - -

vrage, zijn ban foobanigje Liebenſontereenighe roeping:

Antw. #5ijnſonter een aligmakende roepingje : maatſ'

hebben 't gefirhte man het Stjepſºſ/ en benatuerlijtſie Conſtien,

tienerij overigj/ ſtom. 2: 15. Sy betoonen het werck der Wet

geſchreven in hare herten. ?Ettor.i4:17. ?{rror.17:27

Vrage. #g bit geen 5aiigjmlaarube roepingje/mat nuttigherit

ſtomt ban taer uit ! -

Antw. Eierboot mobtſoobanige TIitben benomen de veront

ſchuldinghe ober hare gtone Afgobttp:/en groote ongerechtigjke

ben/Etoin. 1:32. Dewelcke daer ſy het recht Godts weten, na

mentlijck, dat de ghene die ſulcke dinghen doen, des doodts waer

'digh zijn: niet alleen deſelvighe en doen,maer oock mede een wel

gevallen hebben in de gene dieſe doen. Goln. 1:22.itonl:: 15

V#e, lÜetten alſ bit ljetâDoo:bt booren op beſclbe myſtgje

1'0ºpcl! : -

Antw.jhten:nuant ſommige mo:ben afſcenſijtſt uytwendighgte

roepen, totij ſommige ing:bei ooth inwendighgberoepen. Cor:
1; 23. Wy prediken Chriſtum den gekruycighden; den# wel

een ergerniſſe, ende den Griecken een dwaefheydt.: Maer haar

die gheroepen zijn, beyde Joden,ende Griecken, prediken Wy#
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:

:

:

:
::

#

:

ſtum de kracht Godts, ende de wijſheydt Godts. JABatth. 12: 11.

3ftt.16:14. De Heere opende acn Lydia het herte, datſe verſtondt

het ghene van Paulus wierdt geſeydt. Joan.6: 44.45.

G. vrage. âlbaer ſtemt bit onderſchepbt nan baen 8

Antw. â3an Gobtg mei-behagen/ Jºl latth. II: 25. Ick dancke

u Vader, Heere des Hemels, ende der Aerde , dat ghy deſe din

gen den Wyſen en Verſtandigen# hebt, ende hebt deſel

ve den Kinderkens gheopenbaert. â). 26. Ja Vader, want alſoo is

gheweeſt het wel-behaghen voor u. ſtom. 8: 3c. 2ïctor.2: 47.

Vrage. ibogût Bobt niet bemoghen boot eenigbe goede geſtaltea

9 nife/ en benuacmberSt/ Ermelºſe meer is in een eenen jacne

ſche/alg in ben anderen ?

Antw. dſ een 2. Cim. 1: 9... Die ons heeft zaligh ghemaeckt,

ende geroepen, met een heylighe roepinge: niet na onſe wercken,

maer na ſijn eygen voor-nemen en de genade, die ons ghegeven is

in Chriſto Jeſu voor de tyden der eeuwen. 1. Corin. 6: II. Git.

3: 3/5

A.# &#g ban be uptimenbige roepinge niet genoegb tot 5aſiga

tº

Antw. j?een : ſºlaer befnmenbigje mertſtinghe beg #3, docee

ſfeg moet baer bp komen/ Joan. 6; 45. Een yegelijck, die het van

den Vader gehoort, ende geleerdt heeft komt tot my, Ogil, 2: 12/

13. Joan. 3: 5/8.

n. #s. âlèat betſtart ging dan boot be uytwendighe ſtoepine
er:

Antw. De 92ebiratie beg dºuangcſiume / ſnaer in Chriſtus/

gig een genoegijſaem JI'libbelaer / boot het berſtanút moait boog

geſteit. JI)atth. 28: 19. Gaethenen, onder-wijſt alle Volckeren.

3ABart. 1: 14. Bekeert u, ende ghelooft den Euangelio. ſtom.

IO : I4.

B. Vrage ſlaat herſtart gin boot be inwendighe Roepinge?

Antw. een merthinghe beg l9.3Bceſteg/ maer bos, het mera

ſtanbt krachtigh mo:bt bericht : ſee miſte babelijtk ghcheplight;

en alſoo ſhgiftug inmenÜigh boog ben 45eſoort gen-gijenonlen/

q#pijeſ. 1: 17,#dat de Godt onſes HeerenJeſu Chriſti, de Vader

der heerlijckheydt, u geve den Geeſt der wijſheydt,ende der open

baringein ſyne kenniſſe. &#. 18. Namelijck,verlichte de oogen uwes

verſtandts. Lºcbz. 8: 1e. Ick ſal myne wetten in haer verſtandt ge

ven, ende in haer herten in-ſchryven. Joan. 6: 45.

B. . Vrage lyne mocht een ſtijgiſſen genaemt / ten aen-ſien ban beſt

initefibige ſtoepingc?

Antw. âSoo een inmenbigh gljeroepene mo:bt gheſembt / Jeſum

aen te nemen : In Chriſto te zijn : Litmaet Chriſti te zijn , &c.

"Joan. 1 : 11 / 12. @Baſat. 3 : 27. €pbeſ. 5: 23. 1.&Jor.12: 12

A.f:" âIBat mertht be inloenbigje ſtoepingijt inben JBella

Antw.
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Antw. g3eſoobe/ en beheeringc/ofte meber-gehoogte/goan.

1:12.Soo vele als hem hebben aengenomen,heeft hy macht gegeven

Kinderen Gods te worden, namelijck die in ſynen name gelooven

2. Cor.4; 6. Agiſ. 2: 13. Het is God die in uwerckt, het willen en
het wercken. -

B. vrage. J'g bobt niet ghrmoon ben JInenſtje te boren te bt.

- # boog eenige middelen/ cer ijp het geloove, en de bekeeringe

geeft ?

Antw. hier altijbtg/gelijtſt blijtkt in behchteringe ban JPlat

thºug/Pauſus/ be lºgo:benaer/en ban de eerſte ſeinennteur

<ſtijgiftenen. , ofphef. 2: 1. u heeft hy medelevendighgemaeckt,

daerghy doodt waert door de miſdaden en ſonden: ï.3betr. 3 : 5.

#onl, Io: 20. -

# 3ïlg @bobban ſomtijbtg eenigje boog-herepbinghen gijt.

bguptſtf/meltke 3ijn beſclbige 3

Antw. Gobt gebruptit hiertoe bepgebiftingenanſijn âBet: De

grootbepbt banſijn ggebigbepbt : Beſcherpbepbt ban upterlijtfit

riſenten/gt. ſtom. 2: 4. Verachtghy denrijckdom ſyner goeder

tierentheydt, ende verdraeghſaemheydt, en de langhmoedigheydt,

niet wetende dat de goedertierentheyd Gods u tot bekeeringeleydt,

gBaſ. 3:24. De Wet is onſe Tucht-meeſter geweeſt tot Jeſum Chri

ſtum. #orn. 8:28, -

C. Vrage. Baet bekracht ban Bobtgroepinge ootſt onet den wille

ban ben jihenſtged -

Antw. #la: 335iſ.2:13 Het is Godt die in u werckt, het willen

en het wercken, na ſijn wel-behaghen. 1. (dIljeſſ. 5: 23. De Heere

Heyligeu geheel en al. «55eth.36: 26.

... Vrage. #g beſe inwendige roepinge petganberg alg een ſtert,

ſte acnrabinige 3

Antw. Ha : mant het is een kracht-dadige merchinghe heg#
eBeeſteg/ «Ephef. I: 19. De uyt-nemende grootheydt ſynerkracht

aen ons die gelooven, na de werckinghe der ſterckte ſyner macht.

2. Çijeff,1: II. Godt vervulle het werck des Geloofs met kracht.

in u. lycb2.8:IC.

- Vrage. 3 Paerſchijnt het dºuangzſium ſcſpe beſe kracht niet te

B. hebben ? ſtom. 1: fº, Het Euangelium is een kracht Godts tot za

licheydt, eenenyegelijcken die gelooft.

Antw, het Euangeliuinig een ſtrathtigh mibbeſogotta fotte

inmentige roepinghe/ alg het nergbeſciſtijapt gaet met de mede

gaenbemertſtinghe beg fy. Bteſteg/ maet het upterlijtht met #

heeft in ſitl! ſethen be ſtracht tot beſteeringe niet. 2. Cor.3: 6. De

Geeſt maeckt levendich. &#, 8. Joan. 6: 44. Niemant kan tot my

# tenzy dat de Vader die my gheſonden heeft, hem trecke.

«Eſai.59: 21. -

Vrage. #oedanige kracht en uptkomſt heeft beſc inwendighe

C. oeping ed An

UW.
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Antw, ſpiegbobtaiſoo roept/beſcioigbe belgen ſcherfijth/ ente

mogûen baúrlijtſt beheert/ſtom. 8: 3o. Die hy geroepen heeft, die

heeft hy oockgherechtveerdight. «55erij.36: 26. Ickſal u een vlee

ſchen herte geven. &#pijeſ.I: 19/2%.

. Vrage ſtian be Jiljºenſtbe ban beſt ſtoepinge niet meberſtaen ?

Antw. «Boot roept ſoofitariſtelijtſt tot het herte/ bat bejlaert

ſtbe noch kan, norb wil, noch ſal ontſoo een krachtige roepingetee

gen-ſtaen/mant gBoot neemt alle tegen-ſtanût megb/2{rt.6:9. Hee

re, wat wilt ghy dat ick doen ſal ? 2, digeſſ.I:II. «E3erij.36:27. Ick

ſal het ſteenen herte wegh nemen. #om.9:19. Wie heeft ſynen wil
le weder-ſtaen ? -

Vrage. âl acromſtſaeght ban Bobt in bele plaetſen/ batſ fijn

roepingemeberſionben? «Eſai.63:1o. 332on.1:21. Hlaatth.23:37.

Antw. gboot ſeght uit dan hemſeinen op menſchelijt het muſe/te

mmieſinne Dienaren oogſacth babben om te klagen over barc Sioe

hoogberen / 45ſai, 53 : 1. Wie onſe predikinge gelooft? &#ſai.

49; 4. iºpſprectfit maer ban be uptmenbigje ſtoepingbe too fijn

âDoogbf/ofte man eenigſte gemepnemerthingen begoberfteg in het

berftanbt/ De meitſie be Jllenſtijcſtan tegen-ſtaen/en hinderen in

ijaer bzuchten/?Ett.7:51. Ghy hartneckige, onbeſnedene van herten

ende ooren, ghy weder-ſtaet altijdt den Heyligen Geeſt, gelijckuwe

Vaders, alſoo oockghy. 3Lut. 7:3c. jl)attij,23:37.

C. vage idoºttte sandartban tegen lijn uitgeroepen en bt.
ſteert 3 -

Antw. De beheeringe ig tegen te miſſe beroBobtſooſen/tertijbt

toe/bat bel)cert een goeben miſſe geeft/ente bact miſſende martlit.'

«E5ccij.36:26. Ick ſal u een nieuw herte geven, ende ſal cenen nieu

wen geeſt gheven in het binnenſte van u , ende ick ſal het ſteenen

herte uyt het binnenſtevan u wech nemen, ende ſal u een vleeſchen

herte geven. &#5etb.11:19. |Abiſ. 2:13.

# C. Vrage. âDo:ot be ſlacnſtijeban alg een ſtorſt en ſteen tot be bea

##

T.

#

:

5%

##

::

ſtceringe gebracht ? - -

Antw. #Been: jillaer in 't glycbzumtſt van be rebelijtſte ſtrathten

ban fijn5itie/fijn verſtandt en wille, bemelrite tot het quabe mettſia

ſaem maten / die moeten gebeplight/enbe tot het goede murrritſaem

en de miſſigh gemaetſit/2, dºor. 3:6. Godt, die geſeght heeft, dat het

licht uyt de duyſterniſſe ſoude ſchynen, is de ghene, die in onſe her
ten# heeft, om te geven verlichtinge der kenniſſe der heer

lijckheyt Godts, in het aengeſichte Jeſu Chriſti. #er.31:33. 2. Cor.

* 8: 16/17.

* C. Vrage gnbien Gottfoo krachtelijtk merritt in be ſtoepinghe/

5

y!

Itº

#

a

maerom moogt ban geſenbt bat bp wenſcht, verlanght, verwacht,&c.

na be beheeringe 3 lº)ſal,81:14. 45ſai.5:2. - -

Antw. Dit muo:ütgan ſtoot op een on-epgentlijtſte en menſthea

lijtſtempſt geſcuüt/ ten opficijt ban be uptmenbige heüittlinge ban

fijn lBooſt/'t meith genaemt mogt/ Godts arm,Godts enºeg#
d

€ . .'

"4
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o5ſai,65:2. Ick hebbemijn handen uyt-gebreyt dengantſchen dach,

tot een wederſtrevigh volck. &#fai.53:1.

Vrage. #nbitn bit immenbigt ſhoötg merth ig / macrom mocht

dan uit útn 3 tºeriſtijën geboden/.jij art. 1: 14. Bekeert u, endege

looft den Euangelio?

Antw. ©in dat dit 5tplicht ter Jillenſchen ig: en op batfp/gte

boeienbeijaet engijei: onmacht/ ban fouben tot boot om hulpt

gaen/(qIljgen.5:21. Heere, bekeert ons tot u, ſoo ſullen wy bekeert

zijn. Cant,r:4. Treckt ons, wy ſullen u na-loopen. Petit.3c:6/8.

- n:# #aluun ùan ſtil bipijen machten op 35oûtg inmenūight

Otjilfig? G

Antw. Jàren: JTBaer 1nen moet afſe uptimenbigbemibbeſen en

plichten aenmenben/ ûoog brineltſte 45obt mii ſtrathten been op de

5iele: mant het 45uangelium ig een bedieninge des Geeſtes,2. dºor,

3:8. ſton.1:16. 1.]Yett. 1:23.

Vrage ſtian men de inmentigt beroepene meihennen? .

Antw. âBeet-tijbtgfeer meſ/mant op be inmenbigbersepinght

'Jolgijf een babelijthcbcranberinge beg iebeng/ 2. @ſin1.2: 25. On

derwijſt met ſachtmoedigheyt degene die tegen-ſtaen,of haer Godt

t eenighek tijdt bekeeringhe gave, tot erkenteniſſe der waerheydt.

3laatſ, ſºfa. Bekeert u. ?ttt. 2 c:# . ?ttt. 2:37. Sy wierden verſlagen

in haer herte, en ſeyden, wat ſullen wy doen, Mannen Broeders.

J. Joan. 3:14. Wy weten, dat wy over gegaen zijn, uyt de doodt,in

et leven, dewyle wy de Broeders liefhebben.

Morgen-geſangh

Op de derthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: 30ſaint 65. Men looft u Heer,&c.

I.

ſ? binalen af alg bomme Sthapen

W## dB lºcer !

1 leggen al geruſt en ſlapen;

gitenkennig banuſ Iert 2

#g in ong boen/'t licht brr nature/

#a/onſe militpot boobt:

een bitſal eenmuighlijtſt foo bupre;

(ſºf helpt ong lint ben noobt.

2. @Bijp hebtum ſtemme laten hooren/

3 en 't ºgſta'ſitiſchâSoirſt :

geen 13epilenen ban uberſtooren

35enbfghp nu menigb Goirli.

€je 't mooiùt niet heeft/bie blijft werbupffert: HÈn
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-

lonfien nu 't bruiſarmſirbt: -

- gPie 't moo:bt niet heeft bie blijft geſtſupffert

3Doo? 't nare heiſch geſitht. -

4. Jºlaet't moogbt alſeen/han ong niet baten/

(Tot't bepſſame geloof:

- &Deſonben honnen mn niet laten/

3De Zielig hoorenb boof; - -

, ſqIen 3m dat umeg 45etſteg ſtemme

dßng bette bringe boog:

«En datum kracht beluſten temme/

«En geeft ong 't boorenb' oog. -

- . 4. 19eer roep ſoofttrch/bat mp u hooren;

ilpertſitſclfg bat gijn gebiebt/ -

- gaf anders is al 'rmerth perſooren:

qDng ſtrarijten3ijn gantſtb niet.

«Beeft ong't geloof, geeft ong beſteeringh/

«En merrkt ban boogt en hoort:

glanſaſſoo menigbſtboome Leeringh

JRiet noeſ 3ijn geijoogt.

'.

Van de vryen Wille.

De veerthiende Dagh.

'E. # ſlBaeromig ſoo een inwendighe Roepinghe «Bobtg ban

110IONJEn G

'* Antw. ©mbat be JHenſche boo? ben bai?{bama ig onmathe

rigij gemo:bcn/ om op het aenhooren ban 45obtg ilboogbt' te gijee

- boogſamen «Bootg miſ/dl)attij.7:18. Een quadeboom kan gheen

goede vruchten voort-brengen. 2.dſor, 3:5. itom.8:3.

C. Vrage ſpoeffaet het ban met benzinemiſſe beg 3kienſtben ?

Antw. #be iſºlenſtje heeft de wille behouden /maet de vryheydt

om't goede teſtonnen boen/berſoren boot be ſombe/ ſet. 13:23.

Saloock een Moor-manſijn huyt veranderen, of een Luypaertſijn

vlecken? Soo ſult ghy lieden oock konnen goedt doen, die gewent

- zijt quaedt te doen ſtom.1:21. I.oſfor.2:14.

Vrage. llpaer in Iepbt be onmacht ban ben ſlBenſche B

Antw. Infijn verſtandt, in ſijn wille, ente in alle fijn krachten

ten goche/en tot ſijn beſtettinge/I.Cor. 2:14. De natuerlijcke men

ſcheen# niet de dingen die des Geeſtes Godts zijn, want ſy

zijn hem dwaeſheydt: hy kanſe niet verſtaen. HIBatth. 12:34. Hoe

kondt ghy goede dinghen ſpreken, daer ghy boos zijt. Jet. 4: 22,

Goet te en wetenſe niet. «Spijtſ 2:i.

- ytage.
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A.

, badelijtli goet doen, en de beſteeringe op bolght/ſtom,8:7. Het be

Vrage ſtan dan het verſtandt, 35oorg wil en wetten umtſithſcſa

##betſtaen/ en toe-ſtemmen/aig Goûrg l9oogbt gepgeüitkt
02UI E

Antw. Jàcen: mant het berſtant ig entſteſ blinſterniſſe/eëphef.

5: 8. Ghy waert eertijdts duyſterniſſe. 3l)atth.6: 23. #om. 1:21.

J.Cor.2:14. De natuerlijcke menſche kan de dingen die de Geeſtes

Godts zijn, niet verſtaen.

Vrage. #an de willehrt goede niet miſſen?

Antw. JPiet met een ſtrarijtige en boog-ſetten hen miſſe/bact het

dencken des vleeſchs is vyandtſchap tegen Godt, het en onderwerpt

ſich de wet Godts niet, het en kan# niet. &#pijeſ 2: 1. Doe ghy

doodt waert door de ſonden en miſdaden. &#5ccij.36:26.

Vrage. Hºorbanigje 3ijn de krachten van tien Jllenſtige ontrent

ſijn beſtceringe :

Antw. De ſtrathten 3ijn boobt en betſfo:ben / ſtoſ. 2: 13. Hy

heeft u als ghy doodt waert in de miſdaden, ende in de voor-huyt

uwes vleeſchs, mede levendigh gemaeckt met hem, alleuwe miſda

den u verghevende geptjeſ 2: 1. Jºgan.8:34. Jeſus ſeyde, voorwaer

ſeggeicku, een yeghelijck die de ſonde doet, is een Dienſt-knecht
der ſonde.

Vrage. âpatrommobt ban geſembt/C3rtij.12:2. Sy hebben oo

gen om te ſien, maer ſien niet: ooren om te hooren, maer en hoo

ren niet ?

Antw. Beſe plaetſe ſp:eerſt niet ban be JTBenſchen in haerſtſe

ben aen-gemertſtr/maet ban de ſtinbeten ber ſiertſtr/ban het huys

Iſraels,bemeltſte be kenniſſeban 45obtg l9et/en ban Goûtg Ooga

heel babben/maer befeinigbeniet met miſlenghebzuurſten tot af

ſtanbt ban fonbe/?imog 6: 1. Wee dengheruſten te Zion. «Eſai.

5 : 12.

Vrage. âlPaerom gaet ſjobt ben ſºllenſche banaen met gehoben'

beloften/brengementen/beſtraffingen/ it. Op dat ſin ben illerie

ſtje tot helireringefouben ſtuben ? 45ſai. 5. Gſai.1:19. Het 7:23.

Antw. Dit3ijn geen benunfen/bat bejllenſtje heeft een ſirari),

tige miſſetipt bent ſtilgen tot fijn beſtcetinge: maccoBoù gebºu!'rkt

beſt nibbelen om hen leenſtben haren plicht te letten/ent#art
boo: mat goeörg aen de inerten van de ſptie te bemertſien: 3inſon

becijcnot/ bempie beſt geübüen/ +t. gebaen muo:ben aen ſoobanige/

beruchtſte nu benaem ſjaùben / batſe al beſteert maten/ 45ſai. 5: I.

Mijn beminde heeft een wijnwaert op een vetten heuvel. &. 3/4/5

3ttt. 2:39,

# #g'er ban onderſchept tuſſchen natuerlijcke JEAcnſtſjen/

en tuſſchen Godts Volck, in aeitmertſtinge ban Goörg gbehoùen/

en beloften: 3 - --

Antw. ja/ſter groot ig het onberfthembt: mant de natuerlijcke

Menſ & fotnt Ögüt oog:/gantjtij onmachtigl) teltgotöt;#
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C.

eugben berte te beſteeren / en ſtrij in een berenſtijte trap nan 45oûte

Godts Volck komt op obt boo2 (ofte in berbaebt/ ofte in haer beſme

beniſſe) alg nu machtigh gbemo:ben5ijnbe boo? begenabe/ om te

boen/alig't niet in boſmaerſtthembt/nochtang in oprechtigheimbt/

't gheen G5obt in#ilBoogbt boog-ſtelt/ ſºehg. 8: 1o. Ick ſal mijn

wetten in haer verſtandt gheven, ende in haer herte ſalick die in

ſchryven. «53ecb.36:26/27. Ick ſal u een nieuw herte geven. 1. Cor.

I5 : IO.

A. Vrage geeft dan be lºenſthe geen vryen wille?
Antw. âBe JI)enſtbe geeft nietg ter iløerelbt nap/noch in enghe

macht/maet aſſeg ſtart onberoBointg miſ en macht/Tar.4:13. Wel

aen, ghy die daer ſeght, wy ſullen heden ofmorgen na ſulckenſtadt

reyſen, ende aldaer een jaer over-brengen, ende koopmanſchap dry

ven, ende winſte doen. #j. 15. In plaetſe dat ghy ſegghen ſoudt, in

dien de Heere wil, ende indien wy leven, # ſullen wy dit of dat

doen. Inr.12:18/19/2o. ?ttt. 18:21.

. Vrage JBaer is dit het gijeſtbil/baet men ober biſputeert/of be

Jihenſtje in aſſijn doen en laten onder Godts willeſtaer 3 -

Antw, dBeen: mant bit rattht de Heere man ſpootg voorſienig

heydt, maer unt mp meten bat aſſeg ſtaet onder fijn regeeringbe/

2ttt. 17: 28. In hem leven wy, endebeweghen ons, ende zijn wy.

jl)att '# -

Vrage. âlBaer ober baſt ban en gentlijtſt bit biſpunt ! -

Antw. @Bber bekrachten ban een natuerlijtſt dllenſche) omſijn

#ſ" te ſteſſen/tot bolſtomen onderhouúinge ban @Bobtg gee

D

A. Vrage. J'g ban foobanighe ſtratht niet bp pber d|Themſche bat ijp

hemſelben het herte ſtan beramberen 3

Ant. d)een/dempie be Jllenſche feifgaſ het uiterlijcke goet ten

rechten noch verſtaen,notij willen, noch werckenſian/2.petra:19.

ſioni.8: 7. Het en kan ſich der Wet Godts niet onderwerpen. #a

ſelfg beijerhoogne binben in baet groote onmacht/Iſtom. 7:23. Ick

ſie een andere wet in myne leden, welcke ſtrijdt teghens de wet my

nes gemoeds, endemy gevangen neemt onder de wet der ſonde, die

in myne leden is. @Baſ.5:17.7

A. Vrage. #g dan bp benillenſtijegantſch geen macht noch hºpen
knilſt :

Antw. De HTºenſtbe heeft een banen miſſe/ batig/natuerlijtſte

ſtrachten/en beguaemhcubt tot de ſombe/jl)attij.23: 37. O Jeruſa

lem! ick heb u willen vergaderen als een klock-henne hare kiecxkens

onder hare vleugelen, maer ghy hebt niet gewilt. Jer.44: 16. Jer.

4 ; 22.

B. # l)eeft de 31 lenſt'je geen natuerlijtſte ſtrachten tot renigb

goedt d -

Antw. Ta bn/namentſijch / tot natuerlijckgocht/aſg tot eten/

b;inthen/ #t. (Lot burgerlijck goebt; alg tot ?tnluatijten/kioop

- jf 2 hun
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banbel/ſiegerringt dan landen en Steden/ ft. Ja goth tot eenig

uytwendig geeſtelijckgoet,en uyterlijcke beugbben: ?{lg ter ſierte

ken gaert/tot ?Icintocſſen genen/# ſinne te geben/niet te ſtee

len/ft. ſtom. 2:14. De Heydenen, die de wet niet hebben,doen van

: naturen de dingen die des wets zijn. 1. Cor.7:37. ?ttt..13:5c.
t C. Vrage. âlDat ſttatjteit ontbreken batt een natuerlijtſt jlºenſtije?

Antw. De ſtratiften tot boven-natuerlijck,en tot inwendighgee

ſtelijck goeöt: alg barrig/het geloobe/bchtſtcetinge en merantie

ringhe beg herten: «De liefde jobtg/ende beg HDaeſien: 3Dt nuct

en henlight bemcgingen beg gebcbtg/3r. GSelijtſt beſchingen ban

ben ik benfrije mogûen berenſcht/3TBatth.22: 37. Ghy ſult liefheb

ben den Heere uwen Godt, met gheheel uw herte, ende met geheel.

uweziele, ende met geheel uw verſtandt. â). 39. Ghyſult unaeſten

4. - #hebben als uſelven. àgon.23:26. Mijn Sone, geeft myu herte.

#0a11.4:24. - -

R Vrage. Jºg be JTienſthchiertoe #ors ontnatijtigh gijcmeeſt/

enūefäiljn altijbt onntachtigh binnen ? -

Antw. dſheen/ maer de 3 themſche moet in bierberſen ſtart mo!- f
benaert-gbemertht: dàamelijtſt/in de ſtart der ſcheppinge; Jn be

fiaer des vals: #n de ſtart der weder-gheboorte: 4ënbcin beſtact

der heerlijckheydt.

Vrage. 1)oe met dit glm den wille ente de krachten beg d'Elena

ſtijen aen noo: ben bal/in de ſtart der oprechtigheydt? '

Antw. Doe habt de 3llenſthc een ni:nen milie ten goebe/Gºttieſ.

7: 29. Dit hebbeickghevonden, dat Godt den Menſche recht ghe

maeckt heeft. &#pbcſ. 4:24. -

Vrage kºor merrit gijp ben JI)enſtijcaen in beſtaet des vals,en
der ſonde? - -- ---

Antw. 2ïſſoo heeft be JElenſtie geen banen miſſe tot geeſtelijtſte

beugijden bet3icie; macr innig een fiacf betſonbe/geptjeſ 2:1. Doe

ghy doodt waert door de ſonden en miſdaden.âſiom. 8:7. Hy en kan

# der Wet Godts niet onderwerpen. Col.1 : 13. Die ons getroc

ken heeft uyt de macht der duyſterniſſe. #om.6: 16/17. 2. Cor,4:4.

2. Çifil.2:25/26. -

c. Vrage. âl3acrom ſteſſen ban 3 lºoftg en Joſua / het met gaten

aen út ſieure van 3 ſtacl/GDeut. 3C: 15. 3 of 24 : 15. Kieſt u heden

wie ghy dienen ſult ? .

- Antw. ſpier mo:dt niet geſcolien van tºen dºllenſthe inſijn na

ture acn-geïntrrit / maet hier moet tot 35ootg ADoltſt ghetp:oſten/

bemeſtſte beleden beſteert te zijn / en alſoo machtigh gijemaerkt tot

ine 45oötg-dienſt/ ûen luclfliert ijaerplicht mogt aengcmcſen/&#roid.

19:6. Ghyſult my een Prieſterlijck Koninghrijck,ende een heyligh
-volck zijn. Dcuit. 3r:6. * *

R3, # lºor mertät ght be Jllenſtlicaen in de ſtart der weder

geboorte,

Antw. GDâet inig bt JI)enſtijc ten oçtie ngn gijcmartlit#Je |
- ſlaveve

i

R.

1
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ſtabernpt berſon.be/oºn het goede teſtonnen boen/r.Cor. 3 : 15.

Waer de Geeſt des Heeren is, aldaer is vryheydt. Hºeb2.8:ro. íck ſal.

mijn wetten ſchryven in u herten. 1. Joan.2:14. âDoch niet bolfto

nientlijth/ſtom,7:21. Soo vindeick dan deſe wet in my,als ickhet

goede wil doen, dat het quade my by-light. «Baſ. 5 : 17. De geeſt

ſtrijdt tegen het vleeſch, ende het vleeſch tegen den geeſt, alſoo dat

ghy niet en doet het gene ghy wilt. #at. 3:2. ,

-G. Vrage. Sp:eethtj)auſtig/ſtoln.7. nail bemſkſbcn/alg dan een

meùet-gehoten ? -

Antw. Indien ijp maerſp?ack ban hemſeigen alg van een on

herhoogne 7 ſoo magfijnſeggen noch bemjg gbenoeg!j tegjen ben

vryen wille: ilBant ſjn toont dat er een groote onmacijt ten goede

íg in Den HElenſtije: inaer bpſp;eetſt van bemſelven/alg van een

herboorne; ſpantbeljalbent afhm boot gaeng ºp eerſt in een tv

genmoo;uigen tijbt/ſoo alg ſjn bot mag: #Soo bijtfit bit ſjiet uut/

bat in hemſelven noemt ſooalg by nu mag ; en ijn toont/bat een

goedengeeft in hem mag / bemeirltemat bc Beeft bet meter-ge

boogtr/ #.22. Ick hebbe een vermaken in de wet Godts, na den in

wendigen Menſche. #. 17/18/23/25. Ick dancke Godt door Jeſum
Chriſtum onſen Heere.

C , Vrage. Hillaer hoe paſt bit op een herboren Jllenſchr/5.14. Ick

ben vleeſchelijck verkocht onder de ſonde?

Antw. l3n ſembt bit ſeibe upt/ h. 22. Ickſie een andere wet in

myne leden, welcke ſtrijdt tegens de wet mynes gemoedts,ende my

evangen neemt onder de wet der ſonde, die in myne leden is. Öat

lijn mag niet afg Achab, bie bemfclpen perſtorijt bab on quactºr

te doen; matraſg genanghene Curtiſe Slauen /tegijen tjaer miſ

5ijnbeberkotſjt/ſooftſaeght Daulug/bat in tegenſ,jn mil van fijn

affecten meer maclg microt onethmerft : gén bit ig begbenicilie

#ban 45oörg fiinberen/ j. 18. Het willen is wel by my, maer

et goede te doen en vinde ick niet. Aſaf. 19:13/14. Gal. 5:17.

A.m:" Lian van een lºenſtbeſog veel goeurg niet toen alSigt

Antw. @thneen! 't mºrſtſt blijft uit begbchtten/ be liefde

Goûtg/ſjet gijeſoobe/+t. âl3ant hier milöen de ngooniſte felbe met

beeſ poſtnactfiter beſe plichten berrichten / alg ſil iuei boen/ſion.

8: 26. Wy en weten niet wat wy bidden ſullen gelijck het behoort.

33ſai.119:36. &#ſai.63:17.

* :#semaatammenminſteaninefaterieijckheydt? -

Antw. Daer heeft be JIAemſche een bolftomen banen miſſe tot be

hemelſche betigijben/l)eb:.12:23. Ghy zijt gekomen tot de Geeſten

der volmaeckterechtveerdige. 1. Cot. 13 : 12/ro. Wanneer het vol

maeckte ſal gekomen zijn, dan ſal het gemeten deeleis, teniete ge

daen worden.

#1 Vrage. âlPaer van baen komt bie#m" intra:
* d - n
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en krathtengang 5obte ſtinteren hier op?terben? -

Antw. Dit komt hier banbaen/bat het bebonen bfeeſthnothin

baerten heefcbſijft / 't meſtft boog bcmeber-gbehoogte niet gheheel

moat meg genomen: be onnoImaeththent nan hare wedergeboor

te blijft ſoo langhe algſm in bitſenen 5ijn; brfbalnenig ootſt hart

begeerte na het bane Jeruſalem baerboben in ben libemeſ/ 1. Cor.

13:9, wykennen ten deele ſtom. 7:24: Ick ellendigh Menſche,

wie ſal my verloſſen uyt het lichaem deſes doods ? «Bal,4:26. -

Morgen-geſangh

Op de veerthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: âBan ben iLof-ſangh.35imeonig:

Nu lact ghy Heer oprecht, &c.

I•

2ſtig/ſ) beet ! mijn kracht !

âlèat heb itſt opt bolbracht/

&Boog engen hertg bemegen?

&Dan 't geen dat u miſhaegijt/

«Daer 'thert notij oberſtſaeght:

'ft 25en ober al beriegen,

2• -

't Hºg maer/'t natuerlijdt goeot/

Baet 't lijfboog mogbt geboeot/

v, ## noch in mijn bermogen:

t$g maer/boogume gunſt/

iſian in de 25urger-kunſt/

-/ 32e ſlBenſcijftrij mat verhoogen.

3: _,

Jºnaerſie ith bot beziel/

#ſonbenboog-macſg biel/

&oo binb' itſt wil noch krachten

(tot 't minſte# gaebt:

dil)ijn gantſch herſteent gemoebt/

iſian 'tgoede niet betrachten.

4.

#tſt hoog/itſt fie/ick bzaegh/

ſlâaer 'k blijf norijfftebtg om ſaegh/

#",LU

3ſlân biebe onberſtanbt/

«En 't ijzrt na bogen tuditt. Vah
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A.

IB.

B.

Van het Geloove.

De vijfthiende Dagh.

Vrage ſlaat merfkt de Roepingein ben JI)enſthe?

Antw. lºctobeſoone/ende de beſteeringe/jl)art. 1:14. Bekeert u,

ende gelooft den Euangelio. Hoan.20:3 r. Art.16:31.

Vrage. Jºg bit altijbt bebzucht van be Roepinge? -

Antw. jºren: maer ſomtijbtg perbarbt be jihenſche fijn bertef

berftoot het moo:bt betpgebiftinghe/en miſ niet gbeſoonen / Att.

13:45. De Joden de Scharen ſiende, wierden met nydigheydt ver

vult, ende weder-ſpraken het gene van Paulus geſeydt wierdt,weder
ſprekende, ende laſterende. I. Cor. 1: 23. Wy predicken Chriſtum

den ghekruyſten, den Joden een ergherniſſe, en den Griecken een

dwaeſheydt. Sloan. 13:37. -

Vrage. Jis dan het offeïoobe noobigh om bozbere bzucht tettere

hen uit Godts Roepinge?

Antw, ſpet ſpijtioont ig niet alleen noobiah : matrala men

oBobtg ſl3oogt niet gelooft/ban ſtrerkt gBobrg roepinge totfmatra

ber berboemeniſſe/#ſoan. 15:22. Indien ick niet gekomen ware,

ende tot haer geſproken hadde, ſoo en hadden ſy geen ſonde : maer

nu en hebben ſy gheen voor-wentſel voor hare ſonde. 2.qſor.2: 16.

i)eb?.4:2. Het woordt der predikinghe dede haer geen nut, om dat

hetmet den geloove niet gemenght was. * -

Vrage. # ban het Geloove noobigh om 5alighte mo:ben 8

Antw. ºja: ?fiſon bathetig/het eenigbemiddeſaen onſc 3rbe/
om boog dºnziftum beſjouben te mo:ben / Joan. # ; 16. Alſoo lief

heeft Godt de wereldt ghehadt, dat hy ſynen eenigh-gheboren Sone

# heeft, op dat een yegelijck, die in hem gelooft, niet en ver

rve, maer het eeuwige leven hebbe. Joan. 3:36. Joan.5:24.

Vrage. #g aſſe geloone een 5aligbmaſtenbe geſoone 3

Antw. #hten: maer baerig in be bepligbe &thrifture beſtembt/

een gheſoone bataſſeen hiſtoriſch ig: een gijeſoone bermitatiiſen:

ente een tijbt-gelgobe: meltket geen man allen 5alighmallenbeig/

alg hier niet meer bm komt/ 1. Cor. 13 : 1. Alwaert dat ick de gave

der prophetie hadde, ende wiſte alle de verborgentheden, ende alle

de wetenſchap: Ende alwaert dat ick alle het geloove hadde, ſoo dat

ick berghen verſettede, ende de liefde niet en hadde, ſoo ware ick

niets. I. Tim,1:19. Sommige hebben van het geloove ſchip breuc

ke geleden. Hat. 2:19. -

Vrage ſlâat betſtaet ghn boog een Hiſtoriſch Geloove ? ..

Antw. Een blootehenniſſe en tot ſtemming!je man te berligie
&tijgiftute/ en ban beeaseautº baer in berbact/“E:

4 2,2 Ke
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. - . 2 : 2 r. Het ware haer beter dat ſy den wegh der gerechtigheydt niet

-j ghekenten hadden. 1. Cot. 13 : 1. Al haddeick alle kenniſſe, ende
n l wiſte alle verborghentheden, en dat ick de liefde niet en hadde, ſoo

' , zº ware ick niets. GEit. 3:11.

- *, C. Vrage. âlBatig het Geloove der Miraculen ?

* Antw.3fig nemanot op een buſombere belofte Goûtg bertrout/

- , * . , dat @jobt boo? hem een miraftelfaiboen/Deut. 13:1. wanneer een

Propheet in het midden van uſal op-ſtaen, ende gheven een teecken

ofwonder,&c. Jllat.17: 2c. Jeſus ſeyde tot haer, om uwes onge

loofs willehebt gy den Duyvel niet konnen uytwerpen, want voor

waerſegge ick u, ſooghy een geloove haddet als een Moſtaert-zaet,

ghy ſondet tot deſenbergh ſegghen, gaet henen van hier derwaerts,

ende hy ſal henen gaen: Ende niet ſalu onmogelijk zijn. Lut.17:6.
Jllart.16:17. -

C.m:#" Jllaet/ maetitt ſco een glycloo be bet miraculen niet3a

lſ in E -

Antw, ſêth neen! afg/namentſijtſt/het rechtbeerbigbmakende

cºcſoone barr niet bp-Homt/bat ſtij in bepligijmlaſtinge nertoont/

3 laattij.7:22. Vele ſullen in dien dage tot my ſeggen, Heere, Heere,

en hebben wy niet in uwen namegepropheteert, ende in uwen name

Duyvelen uyt-geworpen, ende in uwen name vele krachten gedaen.

&.23. 1. Cat. IB: J. & Dcut. 13:1/2.

E. Vrage. âbeſttig nu het Tijdt-geloove?

7 Antw. het is een tot ſtemminghe van Bourg beloften) en Bart
oberſoo eenigbehaeftige bcmcginge tot# HL)etten ſjoútg /

dp#van een loonbeg 1)cmclg/ILut 8:13. Die op de ſteenrot

ſeghezaeyt worden, zijn deſe, die, wanneerſe het ghehoort hebben,

het woordt met vreughde ontfangen, ſlur.4:2o. Hillart.6:2o. He

rodes hoorde Johannemgaerne, ende dede vele dingen.

€. Vrage. âbat onthgeeritt acn een Tijdt geloove ?

Antw. @niet andere gebreken ootſt beſc dingen bacraen:

* Voor eerſt: i3et komt niet unt een gocbt/ gehenſight herte, 1ſtit.

8: 13. Sy en hebben gheen wortel. 1. Gini.f: 5. ſtom.Ic:1c. Met

der herten gelooft men tot zaligheydt. -

Ten tweeden: #et eynde en ooghmerckig niet goebt: mant het

ſiet maet op een loon / hart het inſonterijembt hoo! ernherttijtfit
Hieföeſſen moſt op de liefde en trouwe abobag/Gºal.5 : 6. Het ghc

loove is door de liefde werckende. 1. Cor. 13:r. 1. Joan. 5:9/1C.

Ten derden: 1)ct komt te ho:tin hebzucht van gehoorſaemheydt

een 35norg gheböben/mant het hieff maet ſommige geboden ligt/

i iſjeſonbetſtijabe en ſtijande boo: bc mercſút/gematſtelijtſt fronnen

onderhouden metten/jl)art. 6: 2c. Herodes dede vele dingen als

hy Johannes hoorde. Tar.4:11.

fen vierden: #etkan notij wil unt-ſtaen beberbolgingen/maet

mijtät banaf/Jſlâattij.13: 22. Hy en heeft geen wortel in hem ſel

ven, maer is voor eenentijdt: ende als verdruckinge ofver",#
- - - ' • •- - ROIIl
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komt om des woordts wille, ſoo wordt hy terſtont ge-ergert. HLur.

8:13. 2. Tim 4: 1c. Demas heeft my verlaten, de tegenwoordighe

wereldt lief gekregen hebbende.

B. Vrage. âlöatig dan het rechtezalighmakende Geloove? -

Antw. betig een temtginge begijerten/gem:ctht van ten ijrpe

ſigben 45eft door het eilangelium/maerboot men op de beſtende

beloften Gottg in Chriſto/nertroumt/beſcluiſje fitbalg engbene

toepaſt/baer boog menſtrijdſgriftum toege-tugent/om üan boo:rg

alg Chriſto engen gemactſtr/hem te leren en te ſterben/ Joa.1:12.

Soo vele hem aen-genomen hebben, heeft hy macht gegeven kinde

ren Godts te worden, namentlijck, die in ſynen nameghelooven.

Håom.1c: 1e. Baſ.3:27. Soo vele als ghy in Chriſtumgedoopt zijt,

hebt ghy Chriſtum aen gedaen bal.2:2e. Chriſtus leeft in my.
A.E" #eeft bet5aligſj-maſtenbe abbeſoone kenniſje van node

Antw. Ha: ſtom.ro: 14. Hoe ſullen ſy in hem ghelooven, van

welcken ſy niet gehoort hebben. Joan.17: 3. «5fai.53: Ir. Door

ſijn kenniſſe ſal mijn Knecht de Rechtveerdige, vele rechtveerdigh
maken. -

A. Vrage. Tg het ban niet gbenoegh batmen gheſeobe 't ghcne be

ſiertſte gelooft : -

Antw. dſheen:maet mber moet boo? fithſeſ ben meten mat bm gea

ſooft/2,Ginn. 1:12. Ick weet wienick gelooft hebbe. Toan.9: 36.

wie is de Sone Godts, op dat ick in hem mach gelooven? «Baſat.

6: 5. -

B. Vrage. #oe groot moet beſeftenniſſe meſen : -

Antw. #jn de eene 45eſonnige ig grootet kenniſſe als in de an

dere, nochtang in moet obeſoobigbe moet ſtenniffe meſen van de

fundamentele?{rtituſen beg 65eloofg/ I. Cot. 3: II. Niemandt

kan een ander fundament leggen, als 't ghene geleght is, het welc

ke is Chriſtus. Hi3ebg. 6:1. 2. Klim. 1:13. Houdt het voorbeeldt der

geſonde woorden. *

C. Vrage. âDeſtie zijn be fundamentele 3ïrtitulen/ bemeſtſit nber

«Brloopige moet meten en toe-ſtaen?

Antw. Dit paſt mat beſmaerlijtſt ſon naum aen te miſſen;

geben-mei beſe ooſgenoe3ijn nootlige / ende fundamentele, mate

ban ſommiglie allen ſtijgiſtenen ghennepn 3ijn : ?ïnûete 3ijn rits

ſſen aen de rechtſinnige ºbeſoobige.

B. Vrage. âbeſtſt 3ijn de gemeyne ârtitulen ?

Antw. ©cfc ſta nabolgende. - *

(1.) «Dat 'et een ſpodig/bie aiſeg geſchapen heeft /en noth aſſes

# i3eb?, II: 6. Die tot Godt komt moet gelooven dat hy is.

Ofäl. IC: 4/II, * * **

(2) Dat die bob moet ge-eert/enghebientmotten/JInaf 1:8,

Benick een Heere, waer is mijn vreeſe. Iſtom.3.18. - L*

(3.) Dat Boù naume arijt ſſaet op# mettſten/ HOſaſ.*#
f,5
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Ghy weet mijn ſitten, ende mijn op-ſtaen. Maſ,94:8/9/ro.

(4) Dat «Bobt een pber bergelden ſaſ na fijn merthen/ #cht.

II: 6-,Die tot Godt komt, moet gelooven dat hy is, ende dat hy

een belooner is der ghene die hem ſoecken. Hºllaï.3:14/15/16.

(5) «Dat biebergeioingeten botſen in bitſenen niet ghtſchicht/

mact na dit leben/d Paſ. 3: 18. Dan ſulfghy Lieden wederom ſiea

het onderſcheydt tuſſchen den Rechtvaerdigen, ende den Godt

looſen : Tuſſchen dien die God dient, ende dien die hem uiet en

dient, 2. Gºijeff. 1: 6/7.

(6) ©armen Bod moet bibben/omaſſe noobige binghen/ na

Zielt/en na ſlitijaem/làſal. 5C: 15. Roept myaen in den dagh der

benauwtheydt. #ona 1: 14.

... Vrage ſlºtſtfie 5ijn de andere noodighe, en fundamentele

#ttien / ûte ûen tetijt-ſinnigjen 3ijeſoobigjen epgijen
n E

Antw. H3et 3ijn beſcſeg naerbolgenbe. - -

(r.) Datuur boot beſonde gantſtij ontepn/ en betboemelijtſt

3ijn boog Bob/lham.5:19. De gheheele wereldt is voor Godt ver

doemelijck. «Epheſ 2:1/2/3.

(2.) Dat hy ong/nothbp eenighbloot 5thepſel/eenighe macht

ië/om ongfeinen upt ben bernoemelijtſten ſtart het ſonde te beta

loſſen/dl)atth. 16:26. wat ſal een Menſche geven tot loſſinge van

ſijn Ziele: ſtom,8: 3

(3.) Dat beÃŠone ſ5obg/3ijnbe en bippenbe maerachtigh ſjob/

is 3 lºcnſtig genuo;benunt be jihaget Jharia/ en alſooban ſpoot

gbeſonderrtot onſen Hlaibbelaer/goan.3 : 16. Soo lief heeft Godt

de wereldt ghehadt, dat hy ſynen eenigh gheboren Sone gheſonden

heeft, op dat een yeghelijck die gelooft, niet en verderve, maer het

ceuwige leven hebbe. 3ïtt,4:12.

(4.) Dat be lºyeere ſtijgiſtilg ghcleben heeft boog onſc ſonben) en

alſoo Goûtg llpet# ong bolbaen/ 1. bert.2: 24. Die onſe ſon

den gedragen heeft in ſijn lichaem, op het hout. ſtom. ,,25. ..

(5) Dat men dit aſſeg baftelijtſt moet geloopen/miſ men 5aſigh

mogben/en alſog op leſum ſhriſtum alleen bertroumen/en om

aſſe 3alighmaſtenbemeſùaben/hem alſtenaenroepen/3 oan.14:I

Gelooft in my. 2ïrt.16:31.%joan 3:36. -

(6.) Datmen na afſebermogen moet Bobt3aſighleben/ombaet

boo: Chriſtum te berheerlijtſten/bact toe boſgenoefijn erempel en

eboden/r. #oan.2; 6. Die ſeght dat hy in hem blijft, die moet al

oo wandelen, gelijck hy gewandelt#. (QIit. 2:14.

Vrage. #ndien het gheloobeſoo een ſtenniſt heeft/macrom on2

berfthembt ban Dauſus be ſtenniſfe man het geloone/ 1. Cor.13: 1

Al hadt ick alle kenniſſe, ende alle geloove? -

Antw. Dauſugſp?eerſt baet niet ban bie gemenne tenniſſe ban

be?{rtituten ben ſºcioofg/nochtenau bet3aligtymalienbegelcobel

nlaet van die bpſombere gabe becijûnge wijſheimbt/mantijnſa,
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", Al wiſt ick alle verborgentheden: &#nbeban het geloobe het nitra

1! tuien/daer door men ergen verſetten kan: ſºu/bie ganchan bloo2

24 te#benut kan met ban het gbeſoone af-gbeſchemden3ijn: 2 (ge

blijtſt Jllattij.7: 22. Heere, en hebben wy niet in uwen nameghe
tºt ropheteert ? JL)act baeromſtan het gbeſoone niet af-gbeſrijenben

JE ijn ban een gemenne ſtenniſfe ber?{rtitulen: ll3ant bic geloopen

1% ſal/moet meten/mat bm gelooft. -

1 - A.ſt:" gig het gijenoegh batmen beſe ?ſttitulen meet/ en htta

Antw. Jheen: men moet beſeinige boog maerarbtigh en noobie

gcãrtitulenaennennen/en geloopen: mant het geloove ig een tot

ſtemuningbeban be brlien de Gootlijthe matrijenbr/jat. 1: 6. Be

geert in geloove, niet twyfelende. &#phef.4:14. 1. Joan.5:1o.

B. Vrage. Hºe het ban genoeg!) tot een goeot 45eloont/ batmen bit/

en andere noodige?{rtitulen boo? maerljepot bouút; -

Antw. JPeen/inaer men moet ootſt baer op berttoumen/en ge

m: ruft 5ijn/i heb? II: 1. Het gheloove is een vaſten grondt der dingen
Tº diemen hoopt. ſtom.4:2o. 1. Joan.5:14.

B. Vrage. âlâatig batpertroumen beg Beloofd ? -

:: Antw. het is een ſterker vertroumen beg betten/bat niet alleen

## be geloobije/maet ootſt mm/ucrgeninghe het fonten/eeumige ge

gº retijtigbenot en3aligbembt van GBoot gueſthontſten 3m/uut loutere

genabe/alſeen om beberdienſten qſhgifti miſſe/45al. 2:2c. Ick ben

18 met Chriſto ghekruyſt : Ende ick leve, noch niet meer ick, maer

13 Chriſtus leeft in my: Ende't ghene ick nuin den vleeſche leve, dat

iſ. leve ick door het gheloove des Soons Godts, die my lief ghehadt

º # ende hemſelven voor my heeft over-ghegeven. «Epijeſ.2: 12.
k! Beh:.4:16.

B. I# #g bit mu genoegb/bat gijnſoo bertroumt op Chriſti bee

ſ! - Ioften ?

Antw. jàren: maer 't moet blijtſtenunt bebzuchten/bat mijn

geloobe is een ſebenu gbeſoone/ofiaſ. 5: 6. Het geloove is door de

# liefde werckende. 1. Joan.I:6. Hat. 2: 14. Wat nuttigheydt is het,

ºf indienyemandt ſeyt dat hy het geloove heeft,ende en heeft de werc

# .. ken niet ? kan dat geloove hem zaligh maken?

A. Vrage ilbaer van baen komt uit obeſoone 2

g Antw. Betig een gave boutg/'t meirſt be lºepſighe «Beeſt boog

ſ het 45uangëſium merritt in de herten ban 45obtg Hint-berſtotene 7

d HDhil. 1:29. ll is uyt ghenade gegeven in de ſake Chriſti, niet alleen

in hem te gelooven,maer# voor hem te lyden.?{tt. 13:48. Daer

f geloofdender ſoovele, als er ten eeuwighen leven verordineert wa

s ren. &#pijeſ. 2:8.

IG.m: gaft«Bobt gheen ſjijeſoone ſomber het midbeiban fijn

# oo:bt? w - - -

# Antw. #Been: mant die ghelooft /moet meten mat bm gelooft?

: #om.1c:14. Hoe ſullen ſy in hem gelooven,van wekken ſy"# ge
- OOIt
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hoort hebben : En hoe ſullen ſy hooren, ſonder die haer predike

ò. 17. Soo is dan het geloove uyt het gehoor, ende het gehoor doo;

het Woordt Godts. Joan.9:36. Art.16:31.

Morgen-geſangh

Op de vijfthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: 49an be thien 45ehoben: Heft op

u hert, opent u ooren, &c.

I,

“ºft op/#eer 't hert; opent mijn ooren/

&Die boof 3ijn/en traegh in't betſtanbt/

Geeft nipt 't geloof bet tintberftouten/

25cmertkt mp boo: u engen janbt.

2• ,

'ſt 35oetſt geen geloof tot eenigh teecken:

Ootfi niet/'t geloof dat u maet ſtembt:

Een Tijdt-geloofſian mijn gebreken

JPiet helpen; 't buert niet tot iden enút.

3.

oBeeft nm een oogh dat u recht ſtennet:

Geeft mn een hert dat u bertroumot/

ciën dat ſttij ſtacaij arit 11 gementlet:

Soo mett itſt op u Soon geboumt.

4. .

JT)actſit baticft affe u beloften/

3tig enge boo: mn grnpeaen/

dop 't bloebt dat Joootſtje prieſterghoften!

«Dan ſtan het my nomt qualijtſt gaen.

5,

&thoon bat he Dumbelg mm hebochten/

«En 't niceſtijnmu ſocijt te meüerſtaen/

op barſemnten af-bal botbren:

#th kan dan eeumighlijth baſtſtaen.

van de Rechtveerdighmakinge

Deſeſthiende dagh.

A. Vrage. #bat nucht geeft ong het Geloove? ,, ,. ,,

X# Gegglirijtbeg geloofgig/de Rechtveerdighmaki#

VA
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ſtom 5:1. Wy dan gerechtveerdight zijnde doorden geloove, het

ben vrede met Godt door onſen Heere Jeſum Chriſtum. Cat.3: 8.

JGnin.3:28. -

Vrage. âl)atfg de Rechtveerdighmakinge? .

Antw. #3et ie een ghettabige nau-ſprekingije / maer in Goot be

Sontact be ſomben nergeeft/ente tot de heerlijtſthenbt ileg reumie

gen leneng acn-neemt/om ben erbienſten Jeſu Chriſti / Noo? ben

gſjeloobe acn-genomen/#om.8: 33. Wie ſal beſchuldinge inbren

ghen teghen de uytverkoorne Godts? Godt is 't die rechtveerdigh

maeckt. itom,4; 6. David ſpreeckt den Menſche zaligh, den wele

## de rechtveerdigheyt toe-rekent ſonder de wercken. Sj.7/8.

3fai. I3C:3/4. - -

h# C.# de Rechtveerdighmakingeniet een in-ſtoltinghe van

eyligheydt ? - -

Antw. Jºren/mantbatig een andere meibaett Cljziſti/name

ſijrſt be ljepſiglimlaſtinge: maer betig een vry-ſprekinge Godts, qua

Hijtſt een Azing of ſtoningij een Jºhiftabigbemanſpirerſit/enot be

nuifbaebt ongeſtraft ſaet boo?-gaen/ſtom. 4:8. Zaligh is de Man,

welcken de Heere de ſonden niet toe en rekent. Oſal.32:1/2. Coſ.

I : I4• -

Vrage. Lian ban de Rechtveerdighmakinghe meſaf-gijeſtijcpbenme: dan de heylighmakinge? D 3

Antw. #ºcen/ trant Boötſaet die timet gaben altijbt te ſamen

gaen/ 1.oºot.6: If. Ghy zijt afgewaſſchen, ghy zijt geheylight, ghy

zijt gherechtveerdight in den name des Heeren Jeſu, ende door den

Geeſt onſcs Gods. I. ſor. 1:36. Chriſtus is ons geworden van Godt

tot wijſheydt, ende rechtveerdighmakinghe, ende heylighmakinge,

ende verloſſinge, Yſal.32: 1/2.

B. Vrage. âDat perſonen mo:ben gerechtbeerbight 8

Antw. Sonbaerg/ia Gootlooſe/Iſtom. 3:5. Die gelooft in hem,

die den Godtlooſen rechtveerdight, wordt ſijn geloove gerekent tot
rechtveerdigheydt. íſion.5:6. Çol. 2:13.

Vrage. âldoat bannemanbt getecijtgeetbigbr/bie goöfloog iG/en

goötidog blijft 3
Antw. 45antſch niet/maer te Gobtlooſt ontfangl;t het gheſcoe

'or Sact door tal mo:t gerecſtbeerhight) en baer op noight ban ba2

bcſijdt de beſiceringe/3ttt.15:9. De Heere reynigt onſe herten door .

het geloove. 1. Cor.6:11. @5a1.5 ; 6. Het geſeove werckt krachtigh

door de liefde.

A. . Vrage. iBo:benafſe ſt)enſtben gerechtueet hight?

Antw. j.)cen/nlaer alſeen Gobrg Hyt-gerſtoogme/ ſtom. 8: 33.

wie ſal beſchuldinghein-brengen teghen de uyt-verkoorne Godts ?

Godt is 't die rechtveerdighmaeckt. #om. 8: 3g. Die hy te voren

verordineert heeft, die heeft hy geroepen, en die hy geroepen heeft,

die heeft hy oockgerechtveerdight, dit is 1.

Vrage.
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E. Vrage. IBat moet ban in ben.dllenſtije5ijn/ ſoohn ſal geteſt,

beerútgijt mo:ben ?

Antw. 1)g moet geloonen in geſim Chriſtum/?{rt.1c:43. De

ſengheven alle de Propheten ghetuygeniſſe, dat een yegelijckdien

hem gelooft, vergevinghe der ſonden ontfangen ſal in ſynen naem

3ſtt. 13:39. ſtom,5: 25. Godt heeft Jeſum tot verſoeninge voorgt

ſtelt, door den geloove, in ſynen bloede.

B. ,,Vrage, Jig ſpoot ban niet bemogen door eenige gotbemerſ in

bit ûe 31'enftijen te boren hebben gebaen ? -

Antw. f?een: ſtom. 3 : 28. Wy beſluyten dan, dat de Menſen

door het gheloove#rve:dight wordt, ſonder de werckende

wet. ſtom. 4: 2. Indien Abraham uyt de wercken is gherechtvee.

dight, ſoo heeft hy roem, maer niet by Godt. obal.2:2 r.

C. Vrage. Jllaer#jYaulus in dit plaetſen niet alleen bant:

nige Joobtſtfje teremoniale mettſten/ ofban cenighe mertätni:

ijen Jkºenſtije boetnotij boo?ſijn 65eloobe d -

Antw. paulug ſpaertkt van alle merchen/ſomber eenige uptſen

beringe/ſoo in de Hoben/aig in de leenbenen: ijn ſpeeritt nanº

maraie ilBet/ ſtom. 3: 19. Inſonderbembt ootſt ban?lt galjam,

mettiten/bie boog bt il3et bier teremonien geſecft heeft en de mud

geroepen/eet dat ſoo openbaer getungijt mogbtbanſijn terhtbrt.

iji Kimlaſtinge/ſtom.4:2. Indien Abraham uyt de wercken gerecht

veerdight is, ſoo heeft hy roem, maer niet by Godt. #om. 3:28.

ſtem. 11:6. Is et uyt genade, ſoo en is't niet uyt de wercken.

C. . Vrage. âlBaeronſent ban glarobitg tap. 2:24. Siet ghy dan nu dit

de Menſche uyt de wercken gherechtveerdight wordt, ende niet de

leenlijckuyt het geloove? -

Antw. #arohlig ſp;eetſt van ſoo een rechtbeerbighmakingh:

hnaer boc2 men boog de 3 Benſcijen upt de merrſten/ alg upt?!

gilrijtent/ deſelbigbe bertoont/&b. 18. Toont my u geloove uyt uwt

wercken: 4Bfte herſtart door het moo:bt/ gerechtveerdight, ſooſt:

niet/ de vergevinge der ſonden, alg met/giletjouben en betlitaertſ:

mogûen boog een basom ſjabt5aſigl) Çijgiften: ilBaer toe bij ſtudt

bat/te roemen van gelocbe niet genoegbig:3ttſoo mo:t bituooſ

geb2uptht/Jſlâatth. 12:37. uyt uwe woorden ſuit ghy gerechtveer

dight worden. iſion 3:13. 2tpot.22: II. -

B. Vrage. 1)oefeytot ban geſug/ #Luc. 7: 47. Hare ſonden zijn hart

vergeven, die vele waren, want ſy heeft veel liefgehadt ?

Antw. De 19tere bemijft mooi bediot-hooiberg/bat beſt #9;olin

ten groote gijenabe ban bergeningctabt ontfangen/ bemple fpſon

groote bailtſtbacrijembt/aſg een bzucht baer ban/in liefde aen ºf

ilm betoonde: nlaer en gentlijtſt mag ſjaer geloove het middel g:

eſt van haer retijtmeerbighmaſtingc/ Luc : 5c. Hy ſeyde tot de

# geloove heeft u behouden,gaet henen in vrede. 1.30i.

5:14. (.5:6. - >

C. Vra. ilBogtijet getooneſelbc niet aengemerkt aig een goet
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- Antw. JAeen/ niet in 't merdt dan de rechtbeerbigfºmaftinghe/

maer het mocht aen-gijemerdit alg een inſtrument, en middel, om

stijgiſtinerdienſten aan te nemen/ſiom. 3:28. wy beſluyten dan,

, dat de Menſchegerechtveerdight wort door den geloove, ſonder de

wercken der wet. iſiom.4:2. Hoan. 1 : 12. Soo vele als Jeſum acn

genomen hebben, die heeft hy macht ghegheven Kinderen Godts te
worden.

2A- vºge âIBat heeft ſjobt ban bemogjen om ons te rechtbeetbus

gen

z: Antw. 35ijn genabt/en onberbienbeſiefor/ſtom.3:24. Wy wor

Er Vden om niet gerechtveerdight, uyt ſyne genade, door de vorloſſinge

# die in Chriſto Jeſi: &#6%. Citigº,
B. , Vrage. Hillaer rechtbeerbight &Bobt ong alſoo unt ghenabe / bat

à 'er geen gerechtigbenot3n boo: meitſiebat mp noot hem beſtaen :

:: Antw, Peuerbienſten Chriſti/alle fijngberechtigbepbr/ſoo de

dadelijcke als de lydende, batig/ſoo fijn het ſigbienen/alg fijn ſtºf

- - ben/5ijn de berdienende oogſalie van onſc rechtbeerbigbmaſtingc/

ſtom,3:25: Welcken Godt voorgheſtelt heeft tot een verſoeninghe

# door het gheloove in ſynen bloede. Col.1 : 14. ſtom.5: 19. Door

# eener rechtveerdigheydt worden vele tot rechtveerdige geſtelt.
# c. , vrage, ja Chriſti grrrrijtigjenbmaer afſtenijdtde verdienen

& de oogſafte man onſcretijtbeerbiglimlaſtinge 3 . -

# Antw. Chriſti geljoogſaemljenot ig ootſt bie gerechtighepbt/bre

d meſtſicalg de onſe mo:bt aen-gemetdit bp ſjobt/en bie ong mo:bt

nº- toe-gerclient/l)ijfl. 3: 9. Dat ick in Chriſto ghevonden werde, niet

hebbende myn rechtveerdigheydt die tyt de wet is, maar diedoor

't geloove Chriſti is, namentijck, de rechtveerdigheydt die uyt Godt

is,door den geloove. 2. Cor.5:21. Op dat wy ſouden worden recht

: veerdigheydt Godts in hem. ſtoni.4:6. ſtom.5:19.

c. vrage, ſºochan be alierechtigljepbt Chriſti/bie nu obet ſcoutel

ſatenig dolbaarht/ong mertenengen gemaerſit? ...

º Antw. Doo? ſjourg genadige tot rekeninghe/gelijth be oliſiljee

# rechtighepotban?toambieſangh geſcten in Voorſt onſ mo:bt tot

# gereſtent / ſtorm.5:19. Gelijck door de ongehoorſaemheyt van dien

eenen Menſche,vele tot ſondacrs geſtelt zijn geworden, alſoo ſullen

: oock door de ghehoorſaemheydt van eenen, vele tot rechtveerdighe

geſtelt worden. 1. Cor. 15:22. 2. Cor.5:21. -

* E. º Vrage. âDat mertſtingen hebben de beplige Sacramenten in on

4. ſeſſietijtoertuigtymaſtinge 2

: Antw. De beplige Sarramenten betrrrhenen/enbt nergegbrſen

# # berethtoetroighmahinght upt ben gbrſoont / om beperbirne

d ſien van Jeſitg Cij:iftug/Gom.4:11. Hy heeft het teecken der be

ſnydeniſſe ontfangen tot een zegel der rechtveerdigheydt des Ghe

k loofs, die hem in de voor-huyt was toe-gerekent. ?itt.22:26. JJºlat.

26: 28.

A. Vrage. âDan mat ſonben mogben mp geretijtbactüight? Antw.

# .

e

-
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Antw. âBanaſſe onſe ſonben/ 3tctor. 13:39. Van allen daar

- van ghy niet en kondet gherechtvaerdight worden, door de wet

| | | Motis, daer van wordt een yegelijck dieghelooft, door deſenghe
t rechtvaerdight. 1. 3 oan. 1: 5. Het bloedt Jeſu Chriſti des Soons

-

y

-

Godts reynight ons van alle onſe ſonden, 39jaſ. Ic3: 3/4.

* - B. vrage, alPanneer mo:ben mn man ſomben van geſproken?

Antw. Soo jacſt als mn gelooijen/enbe Chriſtuni boog onſtn

Jillibbeſaer aen-nemen/Iſtom. 8: 1. Soo en is er dan nu geen ver

doemeniſſe voor den ghenen die in Chriſto Jeſu zijn ſtom. 5: I.

wy dan gerechtvaerdicht zijnde door den Gheloove, hebben vrede

met Godt. #ttt. Ic: 43. ,

F. Vrage. âlBaerom biobcrimp ban notbbaghelijtig om bebergea

#ban onſe fonben/ j.lºatti). 6: 12. Vergeeft ons onſe ſchul
en? , -

Antw. @ptat mr/ bie dagelijtlig ſonbigen/ ooth bagelijtig

be toe-paſjinge ente het gevoelen van onſe rechtbeerbigbmaſtinghe

ſou een betonnen/iſion.8: 15. wy hebben onttangen den Geeſt der

aenneminghe tot Kinderen, door welcken wy roepen,Abba Vader.

3Pſal.35: 3. 1. Joan. 5: 14. -. - - - - w

A. Vrage. #tannien dan man ſijn metht baerbigjmlaſtinghe ſchitt

3ijn ? - -

#. ga / mant mp moeten ong ſelben baer toe onber-fotte

ſten/2. Cor. 13 : 5. Onder-ſoeckt u ſelven ofghy in den Gheloove

zijt. 33ſäſ. IC3:3/4. Iſtom. 5: 1.

c. vrage, il)accommoibenium van belaſt te hateſtn? Oºon. 3:14

* Wel gheluckzalich is de Menſche, die gheduerich vreeſt ſtom.

II: 2C. * . -

Antw. Dit vreeſen íg niet een ſlacfarhtighe bleeft/bant'elf'

ſteng of obig gunſt te ſuſſen geriefen/ want de volmaeckte liefde

drijft de vreeſe buyten, 2. Joan. 4: 18. Jilhart het beter tſienteelt

heiligb ontſagh boo: «Bobig jl)ajeſtent/ embe een fijnberijtfit.

ſo:gijbulbigbepbt om about niet te vertoo?nen / i)cht. 12; 28

Daerom alſoowy een onbeweechlijckKoninckrijck ontfangenheb

ben, laet ons de genade vaſt houden, door dewelcke wy welbehage

lijck Gode mogen dienen met eerbiedinge, ende Godvruchticheydt.

HSijil.2:12. HDſal.2: II,

A, vrage, iſ actfit beſt berſchertbcpbt gijeen ſo:gijelooſe dllelle

ſchen :

fº:# . jaren: mant in tegen-beet/ hoe bat be Geloonige meet

berfeſtert 3ijn ban Gobtg liefbe/ ſjoe batſe oſsobt ſieber hebben/

embe banrfibaerſijcket boo? fijn aenſchijn ſocthen te manoelen/

2: joet. 1:1o Daerom Broeders, beneerſticht u te meer, om uwe

roepinghe ende verkieſinghe vaſt te maken : Want dat doende en

ſûlt ghy nimmermeer ſtruyckelen. lolai. 119: 32. Hlut. 7: 17. Sy

heeft veel liefgehadt, want haer zijn veel ſonden vergeven.

B. Vrage. âlooiben mpſoo volhomentlijtſt gherrtijmeerbight#

v
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#

aſſe onſc fonben/bat mp oorſtryn 3ijn van affe ſtraffen ?

Antw. &oo berre/ bat mn van 5ijn man alle enghentiijtſte ſtrafa

fen: bemeltketen herberne hiengen: maer bact bippen norbuote

righ eenige eiſenben/alg baberlijtſte ſtafimbingſjen/bcmeltke gſjoút

ten beſten ban fijn ſtinbeten/ met een baüerlijck herte/ toc-ſenbt /

392ob.3:II. Mijn Sone, en verwerpt de tucht des Heeren niet: ende

en weeſt niet verdrietich over ſynekaſtydinge. 2. âam. 12: 13/14.

i)ebg. 12:6. Want die hy liefheeft die kaſtijdt hy,ende hy geeſſelt ee

. nen yegelijcken Sone die hyaen-neemt.

Vrage 3Boeten hun bail boo? be tijbtſijtſte ſtraffen niet ſcſbeeca

nighe boſboenende meetſten doen/ ofte Af-laet oerſoerſten van be

ſigoniſtſje ſliertſted -

Antw. heen/mant boo: Chriſti bloebt mo:ben aſte engenta

Hijtheſtraffen incgh-gijenomcn/ cnbc boog ſijgiſfuni mo:öen De

eſſenben gijeijenfight en berandert in 3egeningjen/ 1. Jean. 1: 7.

Het bloedt Jeſu Chriſti, des Soons Gods, reynicht ons van alle on

ſe ſonden. Mºcht. Io: 24. ſtom. 5: 1.ſtom. 8: 28, Den ghenen die

Godt liefhebben, moeten alle dingen mede wercken ten goede,

Morgen-geſangh

Op de ſeſthiende Dagh van de Maendt.

Stemme : pſalm 32. wel hem die ſijn miſdaet, &c.

I,

W#mm/ batmijn miſbachttieirk bebºenen

- #% ban 45obt upt genade ig bergenen;

ie boo: 't Geloof beſt om vergiffenig:

3ion dat mijn bert van ſchuld geſimbertig.

d? hoegantſtij3aligij hen ith nu bebonten/

3àu &#oot niet toe en rekent mijn ſonben.

#àu ſtijgiſti bloebt mij geeft bereynigbepbt/

“Die blpben ſaſ tot in het eeumigbembt.

- 2•

ſlBeImm! 'ſt ben ban mijn erf-ſchulbt af-gehiaſſchen/

#####mijn 5-iel toe waſſen. ,,
ſqlegen beſthuſb ban babelijtſtſcſonbt/

#ythracht wangſtootg genadige nerbonbt.

#chitfi 45ebtg âl2etten meer-matig oper-treben!

zijn mijn bergtºppingen ſter langb geleden !

#g mile Zielſoo root alſ Carmo 5ijn ! .

JPijn 2eſugſaſ mijn 35tijuſù-betgebet5ijn.

G . HIRijn
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3

dſlijn Teſts mo:bt ban mijn ſoo niet onmacthight/

3Dat iri uyt 't werck ſoetſt te 3ijn gerechtbaeröigjjt:

't Geloof alleen dat grijpt mijn 25ogge aen/

GPp dat iffi merfijn kleedt 3n aen-gebaen:

3Bug beth icſi replighlijtſt aſ impnt ſomben/

2ſt mijn geneſingh ig in ſtijgiſtimonben:

gDit biogot bat boog min eens geoffertig/

#g bou: mijn %Ziel-bogſt aiſe ſaeffentig.

Van de Aenneminge tot Kinderen
Godts.

De ſeventhiende Dagh.

B. , Vrage. ſl3at bzuchten hebben mn meer dan het inben Chgifti/alg

de Roepinge, entje de Rechtveerdighmakinge?

Antw. Ditüet andere meidaben ig ootſt beſe) bathon tot ſtinbte

ren Ghobtg mo:ben aen-gbenomen/goan. 1 : 12. Soovele als hem

aen-genomen hebben, heeft hy macht gegeven om Kinderen Godts

te worden,namelijck, die in ſynen namegelooven. &#pijeſ.I:5. Die

ons te voren verordineert heeft tot aenneminge tot kinderen. «Bal.

4: 4, 5.

A. Vrage. Zijn mp ban ban naturen geen hinderen Bobte 3

Antw. ſº neen! maer mp3ijn bie maerbightmbt in?{bang bal

quijt gemo:ben/cnbc boo? beſonben berbgenröen mp ong meeren

meer van Bobt / atphef 2:3. wy waren van naturen kinderen des

toorns,gelijck oock de andere. &#pijeſ.4:18. Vervremt van het leven

Godts. &#fai, 1:4. &#5eth.16:3.

JB. ## mo:ben al ſtinbeten 45obtg ghenaemf/en inet mat

onberftijenöt. -

Antw. #dam mag een ſtinbt ſpootg boo: beſtheppinge: «ſhi

ſtug mag bt natuerlijtſte 35one Boots: «De ſºberheijen 3ijn ſtinº

beren houtg/vanwegen hart?{mpt: Profieloopigbe 3ijn Hºiinbre

ren Goörg boo; begenabc banaenneminge/iLut 3:38. #oa 3:16.

HAfaſ. I32 : 6. &#pjeſ. I : 5. -

A. vrage ſtan be jihenſtbe hemſelven in bemacthighcpbaan een
ſtinot GBobtg herſtellen? -

Antw. &#antſtij niet: #er, 13 : 23. Saloock een Moor-man ſijn

huyt veranderen,ofte een Luypaert ſyne vlecken, ſoo ſult ghy lieden

oock konnen goede doen, die geleert zijt,quaedt te doen. ââon.8:7

De Menſche kan ſich de wet Godts niet onderwerpen. Jlaattij,

; 18.

».' Vrage. âBie maetitt ong ban Kinderen Godts ? A

* ----- RatW,
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&

Antw. H3etig het mertſ can be Heylige Drie-eenigheydt: mant/

Godt de Vader heeft ong baer toe geſchirftt: De Sone heeft dit boo?

ong verdient: «Ende de Heylige Geeſt geeft ons het hinderlijk her

te/ ofpijef. 1:5. Die ons te voren verordineert heeft tot aenneminge

der kinderen door Jeſum Chriſtum, na zijn wel-behagen. «Bal. 4:5.

Godt heeft fijn Soon geſonden, op dat wy de aenneminghe tot kin

derenſouden verkrygen Iſtom.8:15. Ghy hebt ontfangen den Geeſt

#aenneminghe tot kinderen, door weleken wy roepen, Abba,

Vader !

C. Vrage. âlBat heeft 45obbemogen om olig tot ſint ſifnberen aen

te nemen ?

Antw. 3ijn liefde en barmhertighenbt/ 1. Joan. 3 : 1. Siet hoe

groote liefde ons de vader ghegheven heeft, dat wy kinderen Godts

genaemt worden ! &#phef.I:5. &#5erij. 16:5/6.

A. Vrage. Zijn aſſe jihenſtijen ſjerſteit in de ſtartban ſtinberen

Gobºrg ? -

r

Antw. jºren/mant beſt blpben noch onber Gobg too:n/en on

idee bebloetfi beg merg leggen/GEpgeſ. 2:12. Ghy waert in dien tijdt

ſonder Chriſto,vervremt van het burgerſchap Iſraëls, ende vremde

lingen van de verbonden der belofte geen hope hebbende,ende ſon

der Godt in de wereldt. 45pſjeſ. 2:3. #gart. 3:36. Die den Sone on

gehoorſaem is, Godts toorn blijft op hem.

R. · Vrage laat lºenſtben moeten dan acn-gjenomen tot ſtinte

ren 45oorg?

Antw. Die Chriſtum ben Jillibbelaer acn-nemen boo? ben ghra

Hoobe/3 oa. 1:12. Die in ſynen naem gelooven. &#gſjeſ. 1:13. «Bal.

4 ; 5. -

B. º Viage iDat booſterſ geeft ons beſt martbigbrºtt/bat mn fline

beren @Bobtg5ijn : --

Antw. De oplichten en boogbeelen zijn ſcet brei: ?tig tact zijn/

heerlijche benamingen: «Een roatröige geboorte: &#en aenſtenfijte

kemaeghſchap: «Een heerlijck tieract: geen groot burgljetſtijap:

3ſtijtfie goederen: 452ootepgiuitegien; genoccen ſect boozartfiijdt

erfgoeüt/r. #joa,3 : 1. Siet hoe groote liefde ons de Vader gegeven

heeft, dat wy kinderen Godts ghenaemt worden. g. 2. Yſai.84: 11.

HOſal.31:2o. Hoe groot is 't goet, dat ghy wech geleght hebt voor de

- gene die u vreeſen. -

B. Vrage. âlòat Namen mo:ben oºimbtg ſtinůeren gegebcn3

Antw, Deſeſpighe3ijnſter veel ; onbetailbert gijn ooth beſt:

&W mo:ben ghenaemr/gbijeliefde Bottg.; 25eminöt; 1)ruiigje;

âHytnerhoogne; 25:oeberg ofhriſti ; 35olten en Bochttreit 35oög ;

t)eerlijtlie/it. 1. Detr. 2:9. Ghy zijt een uytverkoren geſlachte, een

Koninghlick Prieſterdom, een heyligh volck: Eenverkregen volck

ſtom.f:7. Col. 3: 12.

C. Vrage. âBan mat Geboorte 3ijn beſtinberen 45oûtg 3

Antw. &y 3ijn ban ten Boºtlijtſte gehoogte/ en van een behººrl,

- Q5 2 - - ſtijg
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ſthcafkomſt/j can. 1:13. Dewelcke niet uyt den bloede, nochuyt

den wille des vleeſchs,noch uyt den wijle des Mans, maer uyt Godt

geboren zijn. Gigan. 3:5. 2. ſbetr.r: 4. Op dat ghy der Goddelijcke

nature ſoudet deelachtigh worden. -

C. Vrage. âbeſt te ig de Maeghſchap van Gobtg ſtinberen?

- Antw. &#13ijn niet aſſeeii met aiſe loeplighe/ ſoo in ben

alg op üerºertje/ betinaeghſchapt / lilaer ootſt met @Boötſelbe:

âbant 45got ig bact âBaber/en dChriſtus ig baer 252oeber/#ch?

2:11. Hy ſchaemt ſich niet haer Broeders te noemen. 13cb.12:22/23.

#oan. 2o: 17. Ick vaer op tot mynen Vader, en tot uwen Vader.

iåom.8:15. Wy roepen, Abba Vader.

C. Vrage. dpatig de Burgerſchap gan beïſtinberen @Bobtg 3

- Antw. #iet op bcmercſbr3ijiiſe 25utgerg ban be ſºennennte/be

hºeſtte de StabroBobtgig: ji)aer ooth 3ijnſe 25urgberg ban ben

Hºeneſ/ &#phef 2: 6. Hy heeft ons mede gheſet in den Hemel met

Chriſto. Phil.3 : 21 Gphef:2: 19. Ghy zijt Mede-burgherender

Heylige, en Huys-genoten Godts. -

B. Vrage. Gºot mat Huyſgeſin behooren Bobig ſtinberen? ..

Antw. @Tot het lºunfiefingsobtg/acphef:2: 19. Soo en zijt ghy

dan niet meer vremdelingen, noch by-woonders, maer ghy zijt me

de-burgers der Heyligen, en Huys-genoten Godts. Gºal.6:1C. Doet

# acIl# yegelijck, maer meeſt aan de Huys-genoten des geloofs

JIBattij.6:9.

B. Vrage. iPntfangijen Gobtg ſtinueren ootſt eenigij sieraetman

G50btſbaer HDaūet 3

Antw. #a: &#5erij. 16:1r. Oock versierde ick u met gieraet,ende

dedearm-ringhen aen uwe handen, ende een keten aenuwen hals.

âj. Ic/12/13. &#ſai.61:1o.

A. Vrage. #fatig bit roo: een vertierſeſ? - -

Antw. 13et heftact niet in intmenbight p?ontſtbcg lichaemg/

maer in een inmenbige ſtijgûnijelibt ûer 3iele/roact van bacnban

Huntel: goeJeunettſten/alg af-ſtijnnen de iPaetſen en 3Piamanten/

1. Betr. 3:3. Welckers versierſel is, niet 't geneuyterlijck is,beſtaen

de in het vlechten des hayrs, ende om-hangen van goudt, ofte van

kleederen aen te trecken. &#.4. Maer de verborgen menſche des her

ten, in het onverderfelijck versierſel eenes ſachtmoedighen en ſtil

len geeſts, die koſtelijck is voor Godt. HAfaſ.45: 14. dlâattij.5: 16.

Des Koninghs Dochter is geheel vereerlijckt inwendigh

A. Vrage. 25efttten 45Görg ſtinberen botſt eenige Goederen ?

Antw. ja : I. Cor. 3:21. Alles is uwe. #1.22. Het zy de werelt,

het zy leven, het zy doodt,het zy tegenwoordige,het zy toe-komen

de dingen; ſy zijn alle uwe. 1.&#or.I:5, 33ſaſ.31:2o.

A. Vrage. l3at 3ijft dit door goederen ?

Antw. 1)et 3ijn geeſtelijtſte goederen/dºpjeſ 1: 3. Gezegent z

de Godt en vader onſes Heeren Jeſu Chriſti, die ons gezegent heeft

waet allerley geeſtelijcke zegeningen in den Hemel in Chriſto.#
- -- 19,5,

l
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16: 5. 1. Cor.1: 3c. Chriſtus is ons gheworden tot wijſheydt van

Godt, ende tot rechtveerdighmakinge, en tot hcylighmakinge,ende

tot verloſſinge. -

S. - Vrage geeft ſjobt fijne ſtinberen geen tijbtſijthe goederen ?

Antw. ſa/ſomtijbrg alg een by-merpſel/ maer niet altijbt/aert

aſſeſinne ſiinheren/dl)attl). 6: 33. Soeckt eerſt het Koninghrijcke

Godts, ende ſyne gerechtigheydt,ende alle deſe dingen ſjiien u toe- - ,

geworpen worden. 1.GIini.6: 17. Hy geeft ons alles rijckelijck om

te gebruycken. Jar. 2: 5. Hy heeft de armeuyt-verkoren, om rijck

te zijn in het geloove. ,, -

C. Vrage albat Privilegien en 4Doo: retijten hebben 35obtg ſtintte :

ren boven andere HIRênſtijen ! - # 1

Antw. iBaer Privilegien, bepaſben behoben-gbeilaembe/5ijn in -

ſomberhepijt beſe: - - -

Voor eerſt: $11 mogen alle ſchepſelen met een goede conſticntie

gchaupthen/Cit.1 : 15. Alle dingen zijn reyn den reynen. 1. Litn.
4:4.## Alles is uwe.

Ten tweeden : 2tiſe binghen/ſcſfg.be grootſte eſſenben/moeten -

haer ten beſten upt-paſſen/iïom,8: 28. Wy weten, dat degene die *

Godt liefhebben, alle dinghen moeten medewercken ten goede.

33ſal. II9:71.

Ten derden: De Genghelen hebben laſt en onbehan Bont/ om -

op ſijn ſiinberen te paſſen/lºeb:.1:14. Sy zijn dienſtbare Geeſten,

ten dienſte der geneuytgeſonden, die de zaligheydt be-erven ſullen. e

33ſaſ.34:8. * :

Ten vierden: &n 5ijn een bºnaboltſt gemo:ben in Chriſto/Joa.

8: 36. Indien dan de Sone uſal vry gemaeckt hebben, ſoo ſult ghy - :

waerlijck vry zijn. Joan.8:32. 45al.4 : 26. Het Jeruſalem dat van -

boven is, dat vry is met hare kinderen.A. yrage #ftnet beſt chriſtelijcke vryheydt bart in 7 dat men nu t

alſoo naeum acn Gourg alPetten niet gjeuonden 5jn atº be go- :
iden 3

Antw. #Been: mant onſ: 45obt;aligbepbt en geeſtelijthe 45ottſ
bienſt moet niet minder/maer heel eer meerder moeſen als het ga

ben eertijorg mag/2Zarij. 12:8. Die nu ſtruyckelen, moeten zijn als

David: ende het huys Davids,als Goden. #om,3:31. Doen wy dan ,

de wet te niete door het gheloove, dat ſy verre, maer wy beveſtigen -

de wet. &#pijeſ, 5:15.

C. Vrage. âlâact in beſtaet ban onſe Chriſtelijcke vryheydt? -

Antw. <Beſeibige beſtaet in üeft bingen: -

. Voor eerſt : âlèp zijn ben ban ben vloeck des wets, ſjaſ. 3 : 13. : 1 , .

Chriſtus heeft ons verloſt van den vloeck des wets. Çol. 1:14. -

Ten tweeden: âlèn 5ijn herloſt van het verbondt Üeg metg / onn * *

baet beo:3atigij te moeten nag:ben Miyeb?. 8: 8, Siet de dagen ko- :

men,ſpreeekt de Heere, dat ick over het huys Juda,en over het huys g -

-
*

tIſraels, een nieuw verbondttal oprechten. #att. 1:14.

- & 3 Ten :
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Ten derden : 19.15ijn pin ban het ſmare joth bet Jacbtſthetea

remontcn/3lct. # : Ig. Ny dan, wat verſoeckt ghy Godt, om een

jock op den hals der Diſcipelen te legghen, 't welck noch wy, noch

onſc Vaderen hebben konnen dragen. HIBatth. 11:28/29. -

Ten vierden : 19n hebben een meerber ninjepbt en onbrthine

üerbeſtracht beg gecſïeg/ont ontg van de dienſtbacthcpbt beg mee

relötg te honnen ontſlaen/2. Cor. 3:17. Waer de Geeſt des Heeren

is, aldaer is vryheydt. liotn.6:14. Ghy zijt niet onder de wet, maer

onder de genade.

Ten vijfden: âlºn hebben een bºuljembt van benzeeſt beg boobg/

heſſe/ en betootnieniſſe/Hºeb:.2:15. Chriſtug is geſtcºurn/Op dat

hy verloſſen ſoude alle degene, die met vreeſe des doodts al haer le

vender dienſtbaerheydt onderworpen waren. 1.dºor. 15:55.

Ten ſeſten : «Boöts ſiinderen hebben een ngne toe-gangſj tot

cBoût baten: âDaüer in Chriſto/i3cb2.4:16. Laet ons dan met vry

moedigheydt toe-gaen tot den thróonder genade, op dat wy barm

hertigheydt mogen verkrygen. iſoul.8:15/16. -

B. # gaan oſbourg ſtinücten dodt cenigh erfgoedt te bet*

hDachten ?

Antw. Ta/ente batſeer groot: ſpant ben heerlijtſten hemelig

baer erf-goeür /#unt. 8: 17. Indien wy kinderen zijn, ſoo zijn wy
oock erfgenamen, erfgenamen Godts,ende mede-erfgenamenChri

ſti. 1.33etr. 1:4. Een onbevleckte, onverderfelijcke, onverwelcke

lijcke erfeniſſe, die voor u bewaert wordt in de Hemelen. jlaattij

25 : 34.

B. #ge ſtonnen 45obtg ſiinberen met baſt gaen op beſt gotita

ten ?

Antw. Ta/mantſin ino:ben baet toeſter ſugghbitſbigbbemaert/

1.33etr. 1:5. Ghy die in de kracht Godts bewaert wort, door het ge

loove, tot de zaligheydt, die bereydt is om gheopenbaert te worden

in de laetſte tyden ſoan.5:35. ſtom,8:35. wat ſalons ſcheyden

van de liefde Chriſti. â.38/39. - -

C. Vrage, 13oe ſept ban ſºatiſitg /bat ſommige hebben ſchip breuc

kegeleden van het geloove ? 1.3 in. 1:19.

Antw. Doo: het geloovenerftaet in de ſecretta G5eloofg/en,

be barrupt het Tijdt geloove, 't meſtſ in Beucpnſbeſemtijbtgië

te binden/bie nout 5obtg ſâinteren5ijn gjemeeſt: Gljetijtfi beta

hſaert nooit/2. Cim 2:18. Die van de waerheydt zijn afgheweken,

# dat de op-ſtandinghe alreede was geſchiedt, dewelckeveler

geloove verkeeren. - - -

C. # ſionnen de Geloobigbeſcher meten batſe Goûtg ſtinite

ten 5ptn ; -

Antw. Sja/ mant baer toe ontfanghen ſin oach ben #enſighen

ofeeft/bie dit aen haer Conſcientien getuught/Iſtom.8: 16. Deſel

vige Geeſt ghetuyght met onſen Geeſt, dat wy kinderen Godts#

qBal.4:5/6/7. Gepjeſ 1:13. In den welcken, nadat ghy gelooft he#
zij
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zijt verzegelt gheworden met den Heyligen Geeſt der belofte.

Vrage. en opobtg ſtinberen oefſt hare kinder-plichten niet

ontrent Gbobt ſjaer Baber/en omtrent Chriſtum haer 252oeber !

Antw. dſPja ! 1. Joan, 3:3. Een yegelijck die deſe hope op hem

heeft, die reynight hemſelven gelijck hy reyn is. Jllaſ.I:ö. Benick

u Vader, waer is mijn vreeſe ? Cſai.1:2/3.

Morgen-geſangh

Op de ſeventhiende Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 123. Mijn ziele wilt den Heer

met Lof-ſangh pryſen, &c.

- I,

2Zaligh Jilhenſth! bie boog des Heeren monben/

O 3Bunnel en Poobt nu gantſch'lijtſt fietmerſſonben:

3Die boog 't geloof in Goûte gunft 3ijt herſtelt.

âlBatſaf of Doodt, of Duyvel ong meer binb'ren ?

alàn 5ijn nu boog 't geloolse ſpooeg ſtinb'ren/

âlBp 5ijn betioſtban aſijetfjelſch gemelt.

2.

(ſBng Beſte-moer baerb ong boo: @Bobeg toren/

4Bng Beſte broeder heeft ong nu herboren/

&og bat nu 45obt ong Beſte vader ig:

3àu mogen mijn bgnmocūigh al te gaücr/

3Dogg ben getooberoepen/ Abba Vader !

âlBantonſe ſjobt/ong nu mat nabetig.

5• -

ilpatroemt be JIBenſchop b'afkomſt van een ſtoningb?
dBng âBaber# in 't Beuſige fijn alDoningh:

âlBat roemt he diliºenſch op ſijn 45ehoogte-ſtabt !

qſbobtg &tabt bie gaf ong 't eerſte kinder-meſen:

AlBat roemt bej Henſch op 't maeghſchap boogij gereſen?

âlBie heeft opt ſoo een Broederſchap geijabt d

4,

ſlBat roemt be Jllenſth op 't erf-goeot banfijn ſBub'ren :

dſbeen &ampſon bgoegij ong erfdeel op ſijn ſchoud'ren:

âl?at roemt de dillenfch op baienden bo:beringh ?

qDng 252ocber mactht ong meer algaerötſche Boben:

laat roemt de dienſt op menighten Dienſt huilend

âlon 3ijn boo; d'&#ngtſen dienſt niet te gering!).

G 4 Van



Mo4 De achtiende

Van de Heylighmakinge.

De achthiende Dagh.

A. Vrage. 25ſpben Gebtg ſtinberen noth onrenn boot be fonbed

A. Vrage.

Antw. «Darr blijft in haer/ſoo lang je algſt op de aerbe ſenen/

nothetnige onrennighennenenmutſpan giftijto ontfangenſ, ben

dºepligen Geeſt/die paer tot nieuwt ſchepſelen martkt/2. Cor. 5:17.

Indienyemant in Chriſtois, die is een nieuw ſchepſel. 1. Cou.6: II,

Ghy zijtaf gewaſſchen, ghy zijt geheylight. ſtoni.8:9.

Vrage. Hig het van genoegij alg het herttig bernicumt ?

Antw. #Been/maet bebzuchten man bemcber-gehoogte beghere

ten/moeten 3ijn/de heylighmakinghe bes lenene/ſion.8:1. Soo

enis er dan nu gheen verdoemeniſſe voor den genen die in Chriſto

Jeſu zijn, die niet na den vleeſche en wandelen, maer na den Geeſt.

«Bal.5:24, Die Chriſti zijn, hebben het vleeſch gekruyſt met de be

wegingen en begeerlijckheden. Col. 3:5.

Vrage. llpatig be Heylighmakinge?

Antw. 19etig een inwendighe en uytwendige beranderinghe beg

iroene/maer door men meer en meet den ouden Menſche aſſembtſ

tnbeden nieuwen Menſche aen-bort/GEpijeſ:4: 22. Dat ghy ſoudet

afleggen aengaende de vorige wandelinge, den ouden Menſche, die

verdorven wordt door de begeerlijckheydt der verleydinghe. &.. 23.

Ende dat ghy ſoudet vernieuwt worden in den geeſt uwes gemoeds,

endeden nieuwen Menſche aen-doen, die na Godt geſchapen is, in

rechtveerdigheydt, en heyligheydt. 2, Coc.5: 17. Die in Chriſtois,

die is een nieuw ſchepſel, 2. dºor.6:14.

# Je 13epligijuialiinge een gave bobtg? ..

Antw. #a: 3ſer.31: 33. Ickſal myne wet in haer binnenſte ge

ven, ende ſal die in hare herten in-ſchryven. &#5tch.36: 26/27. Ick

ſal u een vleeſchen herte gheven, en een nieuwen Geeſt. i3ebt,8:

IC / II. -

C. Vrage. âl3at moet in ben jlſ)enſche gehenſight ?

Antw. De #enligbmaſtinge gaet onet ben ghehrtien ſlºrnſthe'

1.GIſjeſſy: 23. De Godt des vredes heyligheugheheel en al: Ende
uwe gheheele oprechte geeſt, ende ziele, ende lichaem worde onbe

riſpelijck bewaert in de toe-komſteonſes Heeren Jeſu Chriſtijaonl,

6:19. 2.qſor,7: 1.#u van alle beſmettinghe desgeeſtsen:
de # vleeſchs, vol-eyndighende de heylighmakinghe in de vreeſe

Godts. .

Vrage. GBaet beſt ſºenlighntaſtinge ooth ober de wille?

# SJ'a:# 6. De Heereuwe Godt ſalu hertebeſny

den, ende het herte uwes zaedts : om den Heere uwenee:te

CIA



- Morgen-oefeninge. Yo5

w

t

s

:

hebben met u gantſche herte, ende met uwegantſche ziele, op dat

hy levet. âoul. 2:29.39ſjii,2 : 13. Godt werckt in u het willen en

et wercken.

C- Vrage didat oogmerth heeft be lºepſighmakingeſ!

Antw. De ſtºrm ligbmaiinge bt-ooght be herſtellinge bandſjobts

25eclot in tien leenſtijt/in be untetlijtſte manbel hoog een nieum

herte/45phef.4:14. Dat ghy den nieuwen Menſche ſoudet aendoen,

die na Godt geſchapen is, in gherechticheydt en heylicheydt. ſtom.

6:4. Op dat ghy in nieuwicheyt des levens ſoudet wandelen. 2.]Yer.

I : 4.

C. Vrage. âlBat mertſtingen heeft be Heylichmakinge?

Antw. Voor eerſt, foo Ig hier in de boobing je can ben ouden

Menſche : Ten tweeden, heeftſe ooth be iepenbightnaſtinghe ban

ben nieuwen Menſche, qJol.3: 5. Doodet dan uwe leden die op der

aerde zijn, namentlijck, hoererye, onreynicheydt, ſchandelijcke be

weginghen, quade begeerlijckheydt, ende de giericheydt, welcke is

afgoden-dienſt. Cpbcſ4:22/23. ſtom,6:5/6.

Vrage lºochan be ſilenſtige matjtigh mo:ben om den ouden
Menſchett bogden !

Antw. dſliet boo: hem felben/ maer ſjobt ghreft be gheeft het

ſtertite / ente het gijtloope, matt boo: bt 3 lºenſtije te berdienſten

dCi):iſtiſoo acnuncttit/ tnfitij toe-paſt/ bat ijn ben ouden Menſche

te machtigij nuogt/ ſtom. 8:13. Indien gly door den Geeſt, de werc

ken des lichaems doodt, ſoo ſult ghy leven. Honi.3: 5/6/7. «Epijcſ.
6:1c. Wordet ſterck in den Heere.

. Vrage hºge mortbc boodingtje ban bruouden Menſche anberg

in Gourg àlBoegbi genaemt ?

Antw. De verſakinge ban ong ſeſpen: be meſtſte oorft een krathe

tigij miööetig om ben ouden Menſche te doen ſterben/ HLuc.9: 23.

Sooyemandt achter my wil komen, die verloochene hemſelven.

Gal. 5: 24. Bal. 6: 14. De wereldtis my ghekruyſt, en ick de we

reldt.

B. ſ#ge ilDat ig be ſebenbigjmlaſtinghe ban iſ en nieuwen Men

che ?

Antw. het ig biebeniige betrachtinge/ mact bco: temeber-ge

boogte meer en meer Ano:ût boogt-gbeſct tot een officbf5aligen mania

bcl/ſioln.12: 2. Wort verandert door de vernieuwinghe uwes ghe

moedts, op dat ghy meucht beproeven welcke de goede, ende wel

behagende, ende volmaeckte wille Godts zy. Çoi.3:1c.

Vrage. #oe mogt be dillenſche baer toe machtigh 3

Antw. Öct)eere geeft baertoefijnen lºrnſigen oſeeff: «ºnbe het

geſange grijpt jeſuinſoo naſtaen/ dat jrt ben jlºenſtſje als niet

Cij:iſta doet ſteenbigh mo:ben/ in een geeſtelijtſte op-ſtartbingſje/

ſtonl,8: 11. Indien de Geeſt der ghenen die Jeſum uyt den dooden

op geweckt heeft in u woont. «Bal.2 : 2c. Ickleve, doch niet meer

ick, maer Chriſtus leeft in my. ee:IC. Op dat het levenc#
- , 45 5 AL
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A.

C.

C.

ſti in ons lichaemſoude geopenbaert worden. Gºoi.3 : 1/2.

Vrage dºor nerregaeintici?rnſighmakinge:

Antw. #n bitſenen3ijn eentghe beginſelen/ maer na bitſeisen

ſai he# 3ijn/qtpijeſ. 5: 25. Chriſtus heeft hem ſelven

over gegeven. #.26. Op dat hy ſijn Gemeynte heyligen ſoude. â.27.

op dat fyſe hemſelvenſoude heerlijck voorſtellen, een Gemeynte

die noch vlecke noch rimpel heeft, ofteyet diergelijck: Maer dat ſy

ſoude heylighen onberiſpelijck zijn. H3ebt. 12:23. L. Cor. 13 : Ic.

Wy kennen maer ten deele.

Vrage. #g ban in bitſehen gheen waſmattätt Hºeplighmahingt

in tenigh & Beioobige d

Antw. JBeen: bemeſmaeththembt is een privilegieboo: ben #t.

mei: Hilaart in dit tegen 3ijn altijbt noch onugtmaeththeden in de

Z.cnniſſe, en de in de oefeningen der ſloot 5aligbenot/I. Jor.13: 9.

wy kennen ten deele. #Jacob. 3 ; 2. Wy ſtruyckelen allen in velen.

#" : 8. Indienyemandt ſeyt, dat hy geen ſonde en heeft, die
1eg t.

Vrage. âlèaeromſepbt dan pauſug/32biſ, 3:15. Soo vele dan als

wy volmaeckt zijn?

Antw. volmaeckt te zijn, is niet te ſeggen/ſomber eenigb gehgeth

te zijn: jlaart het betepdient/bit ſtart te hebben/ende die gebette

ten van bemeber-gbehoogte en man be Godtzaligheydt, maerment

mp ſtonnen behouden moeten: het fg een boſmaetithenbt niet der

trappen, maer der deelen: âBatig/bit3ijn boſmaechte ſpeloouige/

bicaiſe detecten aan te geniighmakinge hebben/aiig 't batpher

ineel niet fiaet in beijtogijſte trap van bepligbepbt : @5belijtſt een

Kindt gijenaemt ſtan moeten een volmaeckt Menſche, notijrang

meet het noth bay betreaen groepen. âoo mocht uitooth geſpot

van de 35eloopige/in vergelijthinge met andere/oienotbfoobertt

niet ghtftomen 3ijn : ?tig miebeten opſtrijteban ijaer oprecht beta

te/enboimaetit poornemen om in aſie we gehoben Goots te lenen/

c#fai.38: 3.3il boe-mel het niet upt-baitſonder firuptheſinghen/

geſai.38: 17. ?ºnderfins foute iPaulug fithſeſpenteghen-ſparken.

&#. 12. Niet dat ick hat alreede ghekregen hebbe, ofte alreede vol

maeckt ben. ſtom.7:23. «Baf.5:17. -

Vrage ipoe moet dan man bele lpenſige geſembt/batſe onberiſpte

ſijfſt/met een golftomen bette Boöt hebben gebient : «Beijtſ: «Bae

bib/ 1.iſieg. 14:8. #ofta/2.iëeg.23:25. ?iſa/I.ſteg.15: II. Zatſja

riaG/4Lut.I:6/#t.

Antw. Dit betenthent hare oprechtigheydt omtrent aiſe doorg

theboben/ente niet bate volmaecktheydt: 45ijelijtſt leiſhiaſcpht)

gËfai.38: 3. Och Heere! gedenckt doch dat ick voor u aeugheſichte

in waerheydt, ende met een volkomen herteghewandelt, ende dat

goedt in uwe oogen is, gedaen hebbe. pſal.26: 2. Aſaf.32: 1. In

wiens geeſt geen bedrogh en woont.

Vra ſhan men dan met bempſen/bat bie hemſigename hare

AntW.fºnſen hebben gejatt :

- –l
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Antw. Ta: ſl2ant ban Davidig tbchenbr/bie ooth babt/pſaſ.

19: 13. Reynight my van de verborghen af-dwalingen. :ſofiafone

idighbe/ 2.4iljzon.35: 22. Doch Joſia en keerde ſijnaengeſichte niet

van hem, maer hy verſtelde ſich om teghen hem te ſtryden, ende en

hoorde niet na de woorden van Necho,uyt de mondt Godts. 2. Geg.

22:13. âPan Aſamoat geſepbt/2.Cijzon. 16:12. Aſa ſocht den Hee

re niet in ſyne kranckheydt, maer, hy ſocht de Medecijn-meeſters.

3 gifſtiabelijotſelbe/«Eſai.38: 17. Ghy hebt allemyne ſonden achter

uwen rugge geworpen. Zatſjatiag berliep fich in ongclaouigbemid/

baerom ijn met ſtomljembt miecht# #Lilt. I:2C.

Vrage. Hij oefoudt men die lieben/bemeſtſicſao de volmaecktheyt

ügnben/hläerlijtſt ſtonnen obertiingen ?

Antw. dllen moet haer nagen/ indien baerneneng haer front

een 45ngel/ of Jeſilg (ſtijgiſtug/ ofſe meſ tegen bact fouben berben

ſeggen: Wy zijn ſooheylighals ghy zijt, Heere Jeſu: Jaſoo heyligh

als u Vader is. ilBant bit 5ijn de regijelg van onſc boſmaerſttijembt/

1. Hoan.2:6. Die ſeght dat hy in hem blijft, die moet alſoo wande

- 1en, gelijck hy gewandelt heeft. jlaattij.6:1c. uwen wille geſchie

den, op aerde, ghelijck als in den Hemel. Jllatth.5: 48. Weeſt ghy

# volmaeckt, ghelijckuwe Vader die in de Hemelen is, vol

1maeCKt 1S.

Vrage. Hig 'er ootſt een onberſtljepbt in be lijenlightmaſtinghe in

- ibitienen ?

Antw. Ja: ſl3ant gelijtſt be eene 35cloonige berber in gekomen

aſg de anticre/foo groent ooth pber bijcſoonige dagbelijtſtg in fijn

Heylighmakinghe ; JImmerg bit is de plicht van mber ſtijgiften/

2.3bett, 3:18. Waſſchet op in de genade, ende in de kenniſſe des Hee

ren Jeſu Chriſti onſes Zalighmakers. i3eb2.5 : 13 / 14. 1. Cor. 13:

II / I2.

Vrage. 35aſ ban in te beſte 45efoonige noch altijbtg eenighe bere

iſogbenthenbt ober-hipben/ bieſontbe3n ?

Antw. #ſa: ſâom. 7:23. Ickſie een andere wet in myne leden.

ofat.5:17. Het vleeſch ſtrijdt tegen den geeſt. «Epijeſ:4:13.

#ºarn be obeloopige in de Heylighmakingeſomtijorg met

te ruggt :

Antw. dſPthiaſe ! ?ſpot.2:4. Ick hebbe tegen u, dat ghy uweeer

ſte liefde verlaten hebt. Hºebe. 12: 12. weckt wederom op de ſlappe

handen, en de trage knien. HAfaſ.51:12.

vrage ſtonnen begbetoonige ben geeft betijenligbmaſtinge met

gebceſ komen te verlieſen:

Antw. &n fouben beſe gabe ſeer ſithtelijtſt konnen berlieſen/ in

-#ſclben aen-gemertlit 3nnbe: jl)aer of obt bemaert haer alſoo/

ſe beſtſpighenopt gheheelijtk ſullen verlieſen/mochte batſt baer

trenn beg lebeng in ſonbigbenſuſſen boog brengen/ I: 3 oan. 3: 9

Een yeghelijck die uyt Godt geboren is, die en doet de ſonde niet :

want ſijn zaedt blijft in hem, endehy en kan niet ſondighen,w:
ly
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hy is uyt Godt gheboren. #ſtr. 23:4o. Ickſal een nieuw verbondt

met hen maken, dat ick van achter hen niet en ſalaf-keeren, op dat

ick hen wel doe: ende ick ſal myne vreeſe in hare herten geven, dat

ſe van my niet af en wijcken. 1.33etr. 1: 5. Ghy die in de kracht
Godts# Wort. JBabib/35a

e. Vrage. 13ebben ban Banſh/35alomon/iPetrus/#t. in haar groo

te ſonuen tien geeſt berºeplighmakingeniet verloren?

Antw. De geeſt berºepſigjmaiingeig in baetſter betourſtart/

en beblurimt gemo:ben; ja als in ſimpmelingh gijenallen: jºoth

tang in beſcſgige niet uit-gebluſtijt geuo:ben: 65elijtk blijtſit upt

&Pagius bperigh gijchebt/33ſaſ.51: 3r. En neemt uwen#
Geeſt niet van my. Aſai.89:34.4Lut. 22:32. Simon, ick hebbe voor

u gebeden, dat u geloove niet op en houde. 1.3 oan. 3:9. Het zaedt

Godts blijft in haer.

A. Vrage. HBeltſte3ijn betºguchten ban be Heylighmakinge?

Antw. De gocbe inertiten/.jl Aar,7:18. Een goede boom en kan

geen quade vruchten dragen. #oaR.15:2. «Bal.5:22. De vrucht des

Geeſtes is liefde, blijdtſchap, vrede, langhmoedicheydt, goedertie

#" , goetheydt, gheloove, ſachtmoedicheydt, en matig
t.

B. vrage, ſpat 3ijn goede meerken?

Antw. (iſot een goeütmerrit 3ijn beſt bingen noobfgh:

Voor eerſt: i3et moet gebaen 5ijn na «Bootgieet/Jſlaat.19:17.

Onderhoudt degeboden. Jſlaattij.28: 19. Leert haer onderhouden

alles dat ick u geboden hebbe.

Ten tweeden: het moet gebaen mo:ben upt ben geloout/ſtom.

14: 23. Al wat uyt den gheloove niet en is, dat is ſonde. 1.&lm.

I ; 5.

Ten derden: #et moet ghebaen mo:ben met een goeotherte/en

met een geijepſigjt oogmerrſt/ 1. Gini.1: 5. Het eynde des gebodts

is liefde, uyt een reyn herte, en uyt een goede conſcientie.

C. Vrage. 3 ſharb men in be goeite mettien niet fien op de bergtje

binge begloong ? -

Antw. Jllen math op ben ghenaben-Hoon met ſten/en bentſten/

mart nocijtang bit moet het bpſomberſte oognterrſt niet 3ijn/iyebt.

11:26. Moſis ſach op de vergeldinge des loons. Hillat. 5:12. 2. Cor.

4:18. wyaeninercken de dingen diemen niet en ſiet. . . -

A. ' Vrage ſtonnen onſ goede mettten dan ben #emel niet brtbite

men bij Gobt ! - -

Antw. Hacen: mant ben #enteſ is een genaben-gifte/eneenha

berlijcke erfeniſſe/#om.6:23: De genaden-gifte Godts is het eeu

wighe leven, door Jeſim Chriſtum onſen Heere dºpjeſ 2:8 uyt

genaden zijt ghy zalich gheworden, niet uyt u, het is Godts gave.

jlAarth.25:34. *

B. Vrage. Albatrontfp:eetht be 35th:ifture ban van een loon, dan

een vergeldinghe, ban een waerdicheydt, van een wercken#
ZalC

d
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A.

zalicheydt, &c. ſlaattij.5:12. 2.qſor, 4:17. 3)hfſ.2:12. .

Antw. Doo: een loon mo:bt berftaen/niet een ringelijcken sera

bienūen ſoon na be maeröpe van het merth / mart eenghenadighe

vereeriginge met een groote giftennegeng een blprighe hefigbepbt:

&Pit mogt genaenit/een loon na genade, ende niet na ſchult ſionl.

4:4. Coi.3:24.33ſaſ.127:3.

bi# rounſionnen mp met onſe gocbc metchen niet beve

lElteit G

Antw. Berebenen 5ijn onberambert beſt:

Voor eerſt: dBm bat/al met mp boen/mm batſelbige aen ſjobt

aſG onſen &tijepper ſchuldigt 3ijn / 4Lilt. 17: Io. Alſooghy oock,

als ghy ſult ghedaen hebben al het ghene u bevolen is, ſooſecht, wy

zijn onnutte Dienſt-knechten: Want wy hebben niet meer gedaen,

dan 't gene wy ſchuldich waren te doen. Éom.8:12.

Ten tweedeR: @Pnl dat onſe metrften ſeer miſmaetht/en onboſz

komen5ijn/etſaf.64:6. Alle onſe gerechticheden zijn als een wech

werpelijckkleedt. Jac.3:2. .

Ten derden: @mbat beonepnbige heerlijtſthepot beg fiemele/

geen gelijtſtljembt heeft bn onſc nietighe merrhenjiïom. 8: 18. Ick

houde het daer voor, dat het lyden deſes tegenwoordigen tijdts,niet

en is te waerdeeren tegen de heerlijckheydt, die aen ons ſal geopen

baert worden. 1.1)ett. 1:4. * *

Vrage. Zijn ban be gotöe mercíten al noobigh?

Antw. ‘fa: #elig.12: 14. Sonder Heylichmakinge ſalniemandt

den Heereſien. of al.6:7/8. 2. Cor.5:1o.

Vrage. âlBaer toe 3ijn ban begocbe merthen bienſtigijd

Antw. Voor eerſt : 3De ggeü2 merrſten bienen om gebt te bete

heerlijthen/ Joan.15:8. Hierin is mijn Vader verheerlijckt, dat ghy

vele vruchten draeght. 3 laattij.5 : 16. Laet u licht ſchynen voor de

Menſchen, op dat ſyuwe goede wercken ſiende, uwen Vader pryſendie in de Hemelen is. A

Ten tweeden : ſenn ben megij ten tegen in te garn / enbe ong

boo2 bebzuchten dan ong geigobe te perſeketen/ofiaſ.5; 6. Hetge

loove is werckende door de liefde. 1.goan. 3:14. wy weten dat wy

zijn over ghegaen uyt de doodt, in het leven, dewyle wy de Broede
ren liefhebben.

Ten derden: ſºm andere ſlāenſchen te ſtichten/en te minnen/

1.3Petr. 3 : 1. Op dat oock, ſoo eenigheden woorde ongehoorſaem

zijn, ſy door den wandel der Vrouwen, ſonder woordt mogenghe

wonnen worden. 1. (ſſjeſſy : 14. Wy bidden u Brocders, vermaent

de ongeregelde, vertrooſt de kleynmoedige, onderſteunt de ſwacke,

zijt langhmoedich tegen alle.

Mor
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IIO De achthiende

Morgen-geſangh

Op de achthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: {Afaſm I. Die niet en gaet in der

Godtlooſenraedt, &c.

I•

3ſtbanrft/mijn5ieſ/mat bantſt/aen umen ſºleer/

âDoo?'r #tinber-retijt/en boo: beet gamen niett 3.

lièat paſt u bieban ſtraffen 3ijt genepſight #

H ſenen moet nu beter 3ijn geijenſight:

ašijn bloedt dient u mei tot rechtbeerbigbembt;

Jijiact 't ig boog die hetrafijten bepligijclubt.

2.

oAns Tefits geeft ons ſtinberg hertenfin/

eBng âDat er macht van ons dan ſtinber-min/

&ijn bloedt en Geeſt en miſong Heer niet ſtijcnben:

4 og moet gijn dan een henligijſeben tenten: .

A&ijn ijandt geeft ons beſtratijt) en nieumen huil/

«En boogtaenig fijn hiertſtingij nimmerſtil.

3.

JIBaerſaeg! mp3ijn inſonbennothberſnert?

3tijooit hat be ſfeeſt geijenlight heeft ong bert:

il9: glippen hier en bact not junt @Bobta megen;

3Poti, 't hert blijft fiaegh/tot finnen bienſt genegen:

al ºp ſtaan meer op upt batenfituurketingb/

. 'tâDolinaetſite Yuatijt jier naer de Hemelingh.

4. •

ſion gingen geen nerdienſt in eenígh mertſt;

gDit 'g Stratingh ban b' onrechte ſtoomſche ſterrit:

of een merrit ſoo goebt) of 't moſt noch beter meſen/

&Debzoomfte il)an moet boo: 45obtg dBozbeeingeeſens

&Drg i9emelg ſoon is boo: beröienſt te groot;

't #g al genacb'/ijetienen na te booût.

Van
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etnigjſing eiſenbigb meſen na ben iitijaem?

Van de Heerlijckmakinge.

De negenthiende Dagh.

Vrage. ilBeſtſteig be grootſte mueſbaebt/bie mp ban dEh;iſio hete&A. hen# # . mp h;iſto hete

Antw. i3ct3alige ſchen in ben hemel/ſtom,6:23. De genaden

gifte is het eeuwige leven door onſen Heere JeſumC#m#an.

T4: 6. Ick ben de wech, de waerheydt, ende het leven. #oan.

2O : 3I,

A. Vrage. Ig'er een ſcºren na bit leben te bermachten !

Antw. Ja : ſlâant be lºeptenenſttoe hebben bacchantenighe

ſthemerentie tenniſſe gehadt: dlnaer inſonterbepbtig bit het ghee

ioobeber ſtijgiſtenen/2.((ſim,1:1o. Chriſtus heeft de doodt te niet

gedaen, ende heeft het leven, ende de onverderfelijckheydt aen het

licht gebracht door het Euangelium. 1. Cor. 15:42. Ioati.4:16. Die

in den Sone gelooft, heeft het eeuwige leven. -

'C. . Vrage. #g het libemeſtijeſeben ootſt boog de ſºcioobige des Ou

den Teſtamente gemeeft ? '.

Antw. #ſa: ?Itt.15: II. Wy gelooven door de ghenade des Hee

ren Jeſu Chriſti zalich te worden, op ſulcke wyſe, als oock ſy. Hoa.

:39. Onderſoeckt de Schriften, want ghy meynt het eeuwige leven

daer in te hebben. jihattb.8:II.

C. Vrage l)oe moet dan geſepbt/#eh!.11:39. Sy hebben de belofte

niet verkregen? -

Antw. #oor de belofte, moet niet perffaen/het hemelſche leven,

maer de beloofde Meſſias in den vleeſche, #Lut. To: 24. Ick ſegge

u, vele Propheten en Koningen hebben begeert te ſien, 't ghene ghy

ſiet, ende en hebben 't niet gheſien. jlBattij. 13 : Io, 1.33eft

I, II.

B. Vrage. ſbaer in heftaet het eeumige ſchen in denHiemeld

Antw. #n een ontſlaginge banaſſe quaebt/enbe in een ghenſee

tinge banaiſe goebt/H3ſal.16: II. Verzadinghe der vreughden is by

uaengeſichte, lieflijckheden zijn in uwe rechter-handt eeuwichlijck.

2ſpot. 7: 16. Sy en ſullen niet meer hongheren en dorſten. 1. Cor.

2 : 9•

C. Vrage. 32an mat quaden ig bathemeſſche ſenen man ! t

Antw. âPanaſſe quaebt/foo der ſonde, aſg der ſtraffe, ſtomt.6:7.

Die geſtorven is, die is gerechtveerdight van de ſonde. I. Cor. 15:

56/57.2ſpot.21:4. Godt ſal alle tranen van hare# af-waſſchen,

en de doodt en ſal niet meer zijn, noch rouwe, noch gekrijt.

A. ,,Viage is al in tien Eie ni:#gel/ſam/blinut/gt. ofte

Antw.
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Antw. 33biſ, 3: 2o. Chriſtus ſal ons vernederde Lichaem veran

# op dat ſelve gelijckformich worde ſyner heerlijcken Lichame.

I.qlot.15:23/43.

Vrage &almen in ben Bemel niet fietſt mo:ben en fietsen?

Antw. dàten: #tpot. 21; 4. Godt ſal alle tranen van hare oogen

afwiſſehen, ende de doodt en ſal niet meer zijn:noch rouwe, noch

gekrijt, noch moeyte en ſal meer zijn : Want de eerſte# zijn

#iezen 1. Ret. 1:4. Een onverderfelijcke erfeniſſe. #Lut.

2C:3O.

B. Vrage: 3aſ be 2Xitle niet hot/bom en onweten.be 3ijn 3

Antw, jaren : 3 klaer de zaligbe/ fuſten een golftomen kent

niffe (Boötg hebben / I. dºor. 13: 1o. wanneer het volmaeckte ſal

ghekomen zijn, dan ſal het ghene ten deeleis, te niete gedaen wor

den. &. 12. 1.3 oan.3:2. Wy ſullen hem ſien gelijck hy is. .

B. eNºte, &aider dan geen fondige ongolmaetſtthcpbt meſen in tºt

3nmoonberen beg fºrmelg :

Antw. #heen : «Ephef. 5: 27. Chriſtus ſal hem ſelven de Ghe

meynte heerlijck voor ſtellen, een Ghemeynte die gheen vlecke of

rimpel en heeft, ofte yet derghelijcke. Hºeb!. 12: 25. Het zijn Gee

ſten der volmaeckte Rechtvaerdige. 1. dºor. 13: 1c. . . .

A., vrage sinten van de zalight in een volkomen heerlijden en
jepligen ſtanöt zijn ?

Antw. ja : âBant het ig een# van hepſigbepbt/2.Betr.

3: 13. Wy verwachten na de belofte, nieuwe Hemelen, en nieuwe

Aerde, in dewelcke gerechtigheydt woont. ?tpot. 19:8. Sy ſullen

bekleedt worden met reyn fijn Lijnwaet. 3 laattij. 13:43.

B. Vrage. 5uſſen onſ lichameliſogaerttityſooſmatten traegh

5ijn/ gelijft beſclbige nu3ijn ? - -

Antw, jacen : jlBart dat aerdtſche ſaiban ong5ijn/ en mg

ſulien geeſtelijcke #ſttijamen hebben / 1.qlot. 15:44. Een natuer

lijck wordt 'erghezaeyt, een geeſtelijck Lichaem wordt er op ghe

weckt. #.45: 49. Hàijíl. 3: 21, - -

C. Vrage. En nat plaetſe fiuſſen de 45ohtzalighe na Sitleben# #

Antw. #n bea betten ipcmet 7 bact ſjobtſjn herrintabrºnt

bertoont / #gan. 14: 2. In mijns Vaders Huys zijn vele Woonin

gen, ick ga henen om uplaetſe te bereyden. #ſoan. 17:24 2. Cor.

5:1. Wy weten, dat ſoo ons aerdtſche Huys deſes Tabernakels ge

broken wordt, wy een Gebouw van Godt hebben, een Huys, niet

met handen gemaeckt, maer eeuwigh in de Hemelen. &).8.

Vrage. #oebanigbig ben i3emel geſtelt 3

Antw. #et is een plaetſe not panijeerlijthhenot/en ban 45obte

- ſijtſte JLRajeftent/3fpot. 2u: 23. De Stadt en behoeft de Sonne

noch de Mane niet,dat ſy in deſelveſoude ſchynen: want de heer

lijckheydt Godts heeftſe verlicht : ende het Lam is haer kaerſie

déſai,6o: 19, 3 pot. 22: 5. Daer en ſal geen nacht zijn.

B. Vrage. âBat Beſciſtijapſainten in Den H3eniet bindend Antw-
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Antw. Darrſatº in/neueng ºobt / minben GTeſim Chriſtuin

met de heilige &#ngeten/ en bt 3alige 45eſoebige van het Oude en

van het Nieuwe Teſtament, ſpebt. 12:22: Maer ghy zijt gheko

men tot den Berch Zion, ende de Stadt des levendighen Godts,

tot het hemelſche Jeruſalem, ende vele duyſenden der Engelen.

â.23. Tot de algemeyne Vergaderinghe, ende de Ghemeynte der

Eerſt geborene, die in den Hemel op geſchreven zijn, ende tot Godt

den Richter over alle, ende de Geeſten der volmaeckte rechtvaerdi

ge..jHatth. 8: 11. Sy ſullen met Abraham,Iſaac, en Jacob, aenſit

ten in het Koninghrijcke der Hemelen. 3 laattij.17: 3.

c. Vrage. #iPat dbenosghen ſat het hemelſthe artiſtian geben?

Antw. #et genoegen ſaſ inſonberijenbt bier in beſtaen:

Voor eerſt : ſºrt ſal renſter heerlijck «Beſelſchap 5ijn : 112ant

grootſalbe heerlijtkijepot van Chriſtug meſen : 35,ootte glantg

ber 45ngeſen: ga ootſtfeet unt-nentenbe be# ber 3alige

«Iljziftenen/ſºlatth. 13:43. Dan ſullen de Rechtvaerdige blincken
-# de#rein het Koninghrijcke haers Vaders. ?tpot. 1: 17.

Lelofſ. 1: 16.

Ten tweeden: #ct ſaſ een ſecr vriendelijckoBeſelſchap 5ijn/ alg

ronbet,5onen en Borijteren / Suſterg en 25ggeberg ban eenen

âBaber/2.qIor.6: 18. Ickſalu tot een vader zijn, en de ghy ſult my

tot Sonen ende tot Dochteren zijn. ?ſpor. 19: 1o. De Engelſey

de, ick benuwe Mede-dienſt-knecht. ibeba. 2: 11.

C. #e 35uſſen de Zalig!je malkanderen kennen in ben #ca

n!El G

Antw. ga : HIBant anderſintg foube baer gheen boſkomen

bzeugboe5ijn/hierom fuſten in't buſonder de ſfeeraerg bie Lieben

Hennen/bemeſtheſp tot Chriſtum hebben ghehzacht/ I. (Iljeſſ. 2:

19. Welcke is onſe hope, ofte blijdtſchap, oftekroone des roems:

En zijt ghy die oock niet voor onſen Heere Jeſu Chriſto in ſyne toe

komſte iſºlatti). 8: 11. HLut.9:33. HLut. 13:28.

Vrage. Sal bieſtenniſfe niet toonberlijtſte ontſtelteniſſe geben/

aſſnich eenige panſijn âBzienbenenbe 25eſtenben miſſchen ſaſ: ſefa

# alg ghettoumbe perſoon en bact berftijen de 39artupren ſuſſen

ten/ff.

Antw. GBantſtb niet : Albant aſſe aecbtſthe bemegingen ſuſſen

megb gemeetſten 3ijn ; enbemp fuſten ong in ſjob bolſiomentlijtſt

genoegen/ p?nſenbe fijne oogbeeſen / djlaattij. 22:36. In de op

ſtandinge en nemen ſy niet ten houwelijck, nochte en worden niet

ten houwelijckuyt-gegeven: Maer ſy zijn als Engelen Godts in den

Hemel. 3Elatth. 11:25. Apot. 14. 9. Hy ſeyden: vreeſt Godt,

en geeft hem heerlijckheydt, want de uyre ſynes oordeels is gheko
men.

C. Vrage. #oefpzeetſtt be Schrifture ban de vreughde, en dan de

goederen heel heimelg 3

Antw. De Stgifturefp:eerſt"#ban / alg kan ſooººººº
ijteke -
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heerlijtſte goederen/bc meitſte met geen menſchelijthe tongen hone

nen upt-geſp2ohen mogben/ 1. Cor. 2: 9. 't Ghene de ooge niet en

heeft gheſien, ende de oore niet en heeft ghehoort, ende in het herte

des Menſchen niet en is op geklommen, 't gene Godt bereydt heeft

dien die hem liefhebben. 2.dºor.12:4. Dingen diemen niet kan uyt

ſpreken, heb ick daer geſien. HAfaſ.31:2o.

C. · Vrage. âlPatſat de oefeninge meſen/ban het benieſſche (eben ?

Antw. dºet mertſt met dEnghelen/ batig/obobt te lopen en pºrs

fen: Jij:iſium te volgen/3f.3tpot.4:8. Sonder ruſte dach en nacht,

ſeggende, heylich, heylich, heylich is de Heere Godt de almachtige:

die was, die is, die komen ſal. b.11.2tpot,7: 18. Het Lam, dat in't

midden des Throons is, ſalſeweyden, ende ſal haer een Leydtſman

zijn tot levende fonteynen. ?tpot.14:1.

A. Vrage. l3octange ſai bit hemelſche lenen met buprend

Antw. d5eumigh/ſonöet out te eindigen/2.Cot. 5: 1. Wy we

ten, dat ſoo ons aerdtſche huys deſes Tabernakels gebroken wordt,

wy eenghebouw van Godt hebben, een huys niet met handen ghe

maeckt, maer eeuwich in de Hemelen. 1.3 betr. 1:4.?tpot. 3:12. Die

overwint, ick ſal hem maken tot een Pylaer in den Tempel myncs

Godts, ende hy en ſal niet meer daer uyt-gaen.

A. Vrage 3Boog uien ig bit benielſtijcieben ?

Antw. âBoo, die gijenc/meirfie Goût dat heeft berombineert ban

eeumighcnot/3 laattij.25:34. Komt ghy gezegende, ende be-erft dat

Koninghrijcke, 't welck u bereydt is van de grondtlegginge der we

reldt. Gºphef. 1:4. ſtom,8: 30. Die hy heeft te voren verordineert,

die heeft hy geroepen, die hy heeft gheroepen, die heeft hy oockge.

rechtveerdicht, en die hygherechtveerdicht heeft, die heeft hy oock

verheerlijckt. -

E. Vrage. âbatſlieben honnen haer berſcheren/ bat het eeumight

Icben boo2 bact berenbtig ?

Antw.zilfeen be mate 45ſjeſoobighe/ aen bemeſtfte het baerom

mogt belooft/joan. 3: 16. Soo lief heeft Godt de wereldt ghehadt,

dat hy ſynen eenich-geboren Sone geſonden heeft, op dat een#

lijck die in hem ghelooft, niet en verderve, maer het eeuwighe leven

hebbe in ſynen name. 1.3Yetc.1 : 9. Verkrygende het eynde desge

loofs, namentlijck, de zalicheydt der zielen. Hºeb2.13:39. . . . .

C. Vrage. 39inden de 65eloobigbe niet eenigje boog-ſillaerft hier op

aerben van bat bemeſttijefenen 3 -

Antw. Jafi'ſ battum mo:benſn ſonaen-gemerdit/alg offt nu

al in ben tºcnici waren/gepljeſ 2:6. Hy heeft ons mede opgeweckt,

ende heeft ons medegheſet in den Hemel in Chriſto Jeſu, Joan.

3:36. Die in den Sone gelooft, die heeft het eeuwige leven. 1. #oa.
3 ; 15. -

C. vrage. âBat bootſinarth hebben beoºgeloonigt in dit ſtuen/ban

het hemelſ hetenen ? , .

Antw. &.' 'jtbben beſt boogſmaeth: W005

WO
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Vooreerſt: 35u hebben't genoelen bandſjobtg ſiefde in late ſjere

ten/ſiom.5:5. De hope en beſchaemt niet, om dat de liefde Godts

in onſe herten uyt-gheſtort is door den Heyligen Geeſt, die ons is

gegeven. qlant. 2:16. -

Voor het tweede: &n gemoeien een beplige ontmoebigbepbt/om

tot 45uütalg ijaer âBabette gaen/ boot be berſciietinge ürg 13enli2

gen ſbeeſïeg/ſkom.8:16. De ſelve Geeſt,getuyght met onſen geeſt,

dat wykinderen Godts zijn. 5. 15. Hºeb: 4: ió. Laet ons met vry

"## tot den Throon der genade. &#pijef,1:1 'als
Voor het derde: &n ontfangen bemeſtbe 3egeningen / als eere

ſtelingen man ben boſſen ſlºegſt begibemeſg/afpjeſ. f:3. Gezegent

zy de Godt en vader onſes Heeren en zalighmakers Jeſu Chriſti, die
OITS# heeft met allerley hemelſchezegheningen in den He

mel, in Chriſto Jeſu. dſoſ.2:2/7/ro. 2.]Petr.f:8/11.

4C. Vrage. ſlaat genoegen geeft bit aen de 45eloouige 3

Antw. l3ier upt ontſtaet dit groot genoegen in de Gefoobige:

Voor eerſt : &p ipben met gebulbigbent allerlei eiſen ben en beta

bolgingen/ſtom,5: 2. Door welcken wy oock de toeleydinge heb

ben door 't geloove,tot deſe genade, in welcken wy ſtaen,ende roe

men in de hope der heerlijckheydt Godts. #ebr.1o:34. ,,

Ten tweeden: ipier op 3ijnie Beloonigjeſcer banmoebigh/om

met baet gebeben tot 45obt ben benielſchen 3Baber te gaen / 45phef.

2: 18. Door Chriſtum hebben wy beyde den toe-gangh door eenen

Geeſt tot den Vader. Hgeb:.12:22.

Ten derden: #nt beſt eerſtelingen dan ben jemeſ/heſiumten be

GBcloonighe/batſe ſciterlijtſt ſuſſen 5aligt, mo:beit/ Gom,8:23. Wy

oock ſelve, die de eerſtelinghen des geeſtes hebben, wy oock ſelve,

ſuchten in ons ſelven, verwachtende de aenneminghe totkinderen,

namelijck, de verloſſinghe onſes lichaems. &#. 24. Want wy zijn in

hope zaligh geworden. ſtom,8:38. «Epheſ. 1:13.

Ten vierden : ſpier upt#teen monbetlijtſte bgebe/ en ghts

ruſthepbt beg herten in aſſerien ſtart en noo: bal van de merelbt /

33biſ.4:7. De vrede Godts, die alle verſtant te boven gaet,ſal u her

ten en ſinnen bewaren in Chriſto Jeſu. 1.]Petr. 1:6/7/8. 2.«Cor,5:6.

Wy hebben altijdt goeden moet.

Vrage. HIPanneer neemt het hemeſſche ſenen fijn acnbangh ?

Antw. &ooijaeſtaſe be ſºcioobige ig gbeſtogben/?{pot.14:13.

Schrijft, zalich zijn de doode die in den Heere ſterven, van nu aen.

2.oºot. 5: 8. HLut. 23:43. Heden ſult ghy met my in den Paradyſe

Zijn.

Vrage. 13acromſent Paulus ban/fiente op ben bagh beg laete

ffen ſºogbeelg/2.(Gim. 4: 8. Voorts is my wech geleght de kroone

der rechtveerdigheydt, welcke de Heere de rechtveerdighe Richter,

my aen dien dage geven ſal? - --

Antw. pp ſinectfit van de boſſe mate ber hemeſſche heerlijdt,

ijenbf/enút dat beube na be 3itie/ en# ben iitbatm: 13et":
- #) 2. 02

s

#

#
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-

? lu0:ût niet betijectlijtlit boc: ben jonghſtenbaghtta be opſtandine

-j ge: ſkant die bolſcinateſa, na het ſaerſte Gºogheeſ eerſt#
" huo:ücn/Jſlaattij.25: 34. Als dan ſal de Koningh ſeggen tot degene

er die aen ſyne rechter-handtſtaen: Komt ghyghezegende mynes va

ders, be-erft dat Koninghrijcke,'t welcku bereydt is van de grondt

legginge der wereldt. 1lut. 14:14. 2. Cor.5:ro.

C., Vrage. &#henieten dan be Zieſen het 45eloonighe terſtont na be

boobt Ürg iirijaemg / eenigbepgeugjûe in ben iBenirſ / of ſlapenſt

ſomber gºeugtjt en pijn tot tien dagbûeg ©o: Steig?

Antw. Spgbenieten terſtontbc breughûe dan het hemelſche lee
l belt/ 1Lut. 16: 25. Nu wort Lazarus#ſt, endeghy lijdt ſmer

l ten &#ttleſ. 12:7. De geeſt gaet tot Godt. 3 Dijii.1:23.
l C. Vrage. âDaeroln mo:ötn ban be Gelooijige geſtºpt te ſlapen/ aig

| | | ſin ſteunen. Gan.12: 2. Vele van die in het ſtof der aerde ſlapen, ſul
" - - len ontwaken ?

| | Antw. 3Bit mocht niet ban be Zielen glºeſembt/ maer aſfeenſijtſt
l tan ben j'Etenſtijc/ten op-fitijteban fijn fietbende lichaem, baeta

* * * omſtaet'er geeſtijorg bn/batſt ſlapen in de aerde, in het ſtof, &c.

job 7:21. Nu ſalickin't ſtofleggen. Joh 21:26. Pan.12:2., .

H. Vrage ipoe veel moet ong dit gemelſche lenen met macthigh

5ijn ? , .

Antw. Hºetig met ſoo breſ matrbigb/bat mp af onſenarhept/at
s ong leven op betºn betigijfte haer toe aen-ſeggen/ 3Batth. 16:26.

Wat baet het een Menſche, ſoo hy de gheheele wereldtwint, ende

ſchade lijdt aen ſijn ziele. 3Batt. 11:12. Het Koninghrijcke der He

melen lijdt gewelt, ende de Geweldigers nemen het in met gewelt.

Bijil.2 : 12, 1.gºor.9: 25. Een yeghelijck die om prijs ſtrijdt, ont
e houdt hem in alles: Deſe dan doen wel dit, op dat ſy een verderffe

- lijcke kroone ſouden ontfangen: maer wy een onverderfelijcke.

Morgen-geſangh

Op de negenthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: @ſalm 16. Bewaert my Heer,weeſt

doch mijn toevelaet, &ë.

I,

lºcerlijtk goebt ! boo: «Bobtg ſtinbºren berenbt

- #jn ſpürg 1)inig/'t ig maer mn moeten fietbert/

iſºlarraig be5ieſ nu ban het litſjaem ſtijcpbt/

Sºtſaet het fitſjaem ruel in 't graf herbergen/

3lkºerſetbc baert de 3ict na 63obeg lboomingſj/

«Eriftcatfig begint de i3etneſſtgebclooningb, #laer
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:
'

#

-

2•

Allaermeerbergocht het macht belaetſte bagh/

3ïlg 't lichaem ooth ten grane unt ſal tnſen/

29ier gaen mp heen bootſmerten en geſilagij/

Saaerſal geen eiſenb immer ong nergenſen:

ier ſchenden hun noti, bagelijtſtg 65oörg llpetten7

aetſal geen ſonú in't minſte ong beſïnetten.

- 3•

Hºier lijdt het mat/een hambt boſwbeſnordt;

&Daetſliſſen munten incluelg gotbt te erven:

d?ier geeft mar eer/ een op-geblafen gemocût;

Baer fuſien mp een loemetſch ſicoan oermetoen:

i?ier arijt men beel/een ijcertijche lºoningij; -

«Daet matjtongſclfg't Saſtre pandjotrong ſtoningh,
w

4,

Hjier is 't geſelſchap monbetaen genatin;

SBaetig 't geſtiftbap ban noïntactſite Dronten:

i2ier binnen â9?ienden blpdelijtſt te ſaem;

&Daer fulſen mn meer bn maſſiander ſtomen:
i?iet heeft men fiaegh oeranbering!) te ogceſen; V

KPaet ſuſſen mpteunuigij in bºtugjöcrucſcit.

Van de Kercke.

De twintighſte Dagh.

A. Vrage. âDoo: mie heeft Chriſtlig aſſe beſc gheeſtelijtheme babcn

betûicilt ? -

Antw. âBoo? fijn âBoſch / JTAatth. 1:21. Ghy ſult ſynen name

noemen Jeſus, want hy ſal ſijn volckzaligh maken van hare ſonden.

«Epheſy:23. Chriſtus is het hooft der Gemeynte, ende hy is de Be

houder des lichaems. &.25. Hy heeft hemſelven voor haer over-ge

geven. Hoan.17:2c.

Vrage. âlºie 3jnijetâPolth ban Chriſtug ?

Antw. ?tiſe bicijem ban brapabet gegeben 5ijn om 3aſigl) te ma

ſten/3 oan.6: 39. Dit is de wille des Vaders die my geſonden heeft,

dat al wat hy niy ghegeven heeft, ick daer uyt niet en verlieſe, maer

het ſelve op wecke ten uyterſten dage. Fioni.8: 29. Die hy te voren

heeft verordineert.â.3c. ºf Can. 17:9. Ick en bidde niet voor de vre

reldt, maer voor die ghy my gegeven hebt. &. IC/Ir.

# âlBaituleet muogöën ije ſgodanigje beſiendt geo? Cijgiſti
Jiffiº

- Antw. ?iſſie geroepen zijn.be/gchacht uuo;ben tot be Gentenne
te “Cijgiſti/ #gaat. Io: 16. Ick hebbe noch andere Schapen d: Wall

de 3,1

+? 3
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deſen ſtal niet en zijn, deſe moet ick oocktoe brengen: ende ſyſul

len myne ſtemme hooren, ende het ſal cen Kudde zijn, ende een

Herder. &#pbeſ 2:19. 2. dEim. 1:9.

C. Vrage. âl)aiig de Gemeynte, ofte be Chriſtelijtſte ſterdie B

Antw. 19etig een bemligbebergaberinge nanobobte âBoith/ge

roepen doo: fijn ilboogbt/enbcte ſamen mechondentot een geeſte

Hijtlieghemtrijnſchap/ onberhaer li)ooft Jeſus Chriſtus / «Epheſ.

4:15. Chriſtus is het hooft. p. 16. uyt welcke het geheele lichaem,

bequamelijckte ſamen ghevoeght, ende vaſt gemaeckt zijnde, door

alle voeghſelen der toebrenginge, na de werckinge van een yegelijck

deel naſyne mate, den waſchdom des lichaems bekomt, tot ſijns

ſelfs opbouwinge in de liefde. 1. Cor. 1:26. 1.33cfr.2 : 5. Soo wor

det ghy oockſeſve, als levendige ſteenen gebouwt tot een geeſtelijck

uys. -

IS. n:" Boe mo:bt be ſjemenntegenaemt in behenſighe3tigifa

lºt rº

Antw. De 45 nte mo:bt genaemt/het lichaem Chriſti: Het

Koninghrijcke Chriſti : Het Koninghrijcke Godts: Het Koningh

rijcke# Hemelen: Het Huys Godts: De Stadt Godts, &c. Col.

1:24. Col. 1:17. ſtom.14:17. 1. @Tim. 3:15.

C. #e &Boog mieng macht mogot be ſtertitegbeſteit en ghetta

gcert : - -

Antw. Door de macht en authoritent van ſchriftug Teſug/bie

het lºooft bergbemcpnteig/geptjeſ. 1 : 22. Godt heeft alle dingen

ſyne voeten onderworpen, ende heeft hem de Gemeynte ghegheven

tot een hooft boven alle dingen. ,,23. 't welck ſijn lichaem is, en

##:ingedesghenen die alles in allen werckt. Cpjeſ t; 16.

heb?. 3: 6.

A. Vrage. Zijn banaſie bie in beſterthekomen/ Deel-genoten ban

#balftimeſbaden/ ende mate Leden van de Bierthe Hitſu Cijgia
ii :

Antw. 3)een; mant hele ſtomen baer/bit notijtang tot 45obte

3Dcith niet teljooren/1. Hoan.2: 19. Sy zijn uyt ons uyt-ghegaen,

maer ſy en waren uyt ons niet: want indien ſyuyt ons geweeſt wa

ren, ſoo ſouden ſy met ons gebleven zijn: Maer dit is geſchiedt, op

darſe ſouden openbaer worden, datſe niet alle uyt ons enzijn

2. Çim. 2:2c. #Pattij. 13:47.

A. Vrage gian Danſoo een âBoltſt gemare ſterthemeſ mutſen/bate

men:gerijthe #engnu:## ..."
Antw. ja : dàiet alleen kan bitſoo beſtaen met een mart ſierra

He/maer het ſalootſt alſoomeſen/ſooſanghe alg beſterthe hier op

acrben is / JI)atth. 13:3c. In den tijdt des Oogſts ſalick tot de

Maeyers ſeggen, vergadert eerſt dat onkruyt, ende bindt het in buſ

ſelen, om't ſelve te verbranden : Maer de tarwe brenght te ſamen

in myne ſchuyre. Hlaatth. 3: 12. Jlſtatth. 22 : 11. Daer was een

Menſche in de Bruyloft, niet gekleedt met een Bruylofts-kleedt.

-

Vrage
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C. . Vrage.

C. Vrage. H#ce mocht ban geſcnbr/bat oTijgiſtilg een Gemeynteſich

## en, die geen vlecke of rimpel heeft, ofyets diergelijck?

pijeſ 5:27.

Antw. Ditfiet op te ſtart per fterthe na bit fenen in ben ipe

mel : 119ant hier 3ijn altijbt ſtruptſtelingen/ſclfg in de 25eſt-gije

Hoonige/3llattij. 13:43. Dan ſullen de rechtveerdige blincken ghe

lijck de Sonne in't Koninghrijcke hares Vaders. #af.3:2. Wy ſtruyc

kelen alle in velen. H)eb2.12:23.
t

B. Vrage. Iſtan bat met een mare ſterrſte 5ijn/baer men ergerniſſen

niet tegen-gaet/nlaer batr men een quaedt leven, en onſtijgift-illae

tige leereboog-ſp;eetht 8

Antw. #Been: âldant be ſheeft Bobra belaſt ofte bat men betra

gerniſſen in leere, en in ſenen ſaſ tegen-gaen; ofte indien men niet

han/batmenſgo een bergabetinge ſal perlaten/Cit. 3:1c. Een ket

terſchen Menſche verwerpt, na de eerſte en tweede vermaninghe.

2lpot. 2:2. ?tpot. 18:4. Gaet uyt Babel,

A. vrage, petten onſ aboo: ouberg ban met ghebaen/ batſe te
33aepithe ſiertſte perlaten hebben ?

Antw. Ja : âBant bempſe fit onmachtigh maten beſcſbight te

berbeteren /ſoo hebben ſnºbie ſterrſte om bact onſtijgift-matige ice

re/ en afgobiſche aſsobtg-dienſt moeten berlaten/?lpor.18: 4. Gaet

uyt van haer, mijn volck, op dat ghy aen hare ſonden geen gemeyn

ſchapen hebt, ende#dat ghy van hare plaghen niet en ontfanght.

ſtom. 16:17. Wijckt afvan# 2.Cor.6:15/16.

# hebben dan ſtijgiſting en be?ipoſtcſen haer batt

be Hoobtſche ſiertſte niet af-geſchepben ?

Antw. ſhriſtug ente be?ipoſtelen hebben al terſtont afgcſona

herbe 22ebitatien tot de Schare gebaen. «Ebenhuel/ſn gingen ootſt

in ben JIempel/en in bezënnagogen/dempte bart geen afgoberpe

microt gepleeght/enbe bempſe 5 lºoſeg 1Bet microt goo!-gijritſen/

op batſe unt de Joden / bien de 5aſigljembt eerſt moſt mo:ben aen

geboden/ſommige nothſouden behouden/?{rt. 13:46. Het was noo

digh dat eerſt tot u het woordtGodts ſoude geſproken worden. ?ttt.

15:21. jl)artij.23:2/3.

E. vrage, Jig'et altijbts een Kercke gijzmeeſt ; enbefaſter altijbt
een 3ijn ?

# ga: JTBaer niet eben firhtbaet door het oogcber 3 Elena

ſthen/ Jer. 31 : 36. Indien deſe ordeningen van Son en Mane van

voor mijn aangeſchte ſullen wijcken, ſpreeckt de Heere,ſoo ſal oock

het zaedt Iſraels ophouden, dat het geen volck en zy voor mijn aen

geſichte, alle de dagen, ſlaatth. 16: 18. De poorten der Hellen ſul

Ien de ſelvige niet overweldigen. «Ephef.4:13.

C. vrage, #g de ſterche ban altijorg niet ſichtbaer?

Antw. âDemare ſiertſie fian uiterlijtſt ſoo betº:udit mo:ben/

bat in barr t'ſamen-komſte tot ben openbaren 45gürg uienſt voo?

püttg uugt niet ſtenijtſt en 3j',a", I4. DeVrouwe zijng:
- 4 en

*-#

-

i
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ven twee vleugelen eenes grooten Arents, op dat ſy ſoude vlieghen

in de woeſtyne, in hare plaetſe, alwaer ſy gevoedt wordt eenen tijdt,

ende tyden,ende eenen halven tijdt, buyten het geſichte der Slange

1.ſicg.19: Io/11. #ebg.11:38. Sy hebben in woeſtynengedoolt, en

op bergen, en in ſpeloncken, en in holen deraerde. 5

C. Vrage. lºoe moet dan bc ſtertke bergeſeffen bn een ſtadt liggende

op een bergh, die niet kan verborgen blyven? ſlaattij.5:14. L.

Antw. eit moet#manie?Apoſtelen/bemeltie ghiftigt.

thingen ſouben 5ijn/3ſtr.r: 8. Ghy ſult myne getuygen zijn, ſoo te

Jeruſalem, als in geheel Judea, en Samaria, ende tot aen het uyter

ſte deraerde ſºfte ſalnien bit berſiaen van bed;ſjemepnte: Soo

fict het op de eerſte tpben ban be ouretijtinghe beg Guangeliumg/

in beroepinge ber# 35ſai. 2: 2. Het ſal geſchieden in het

laetſte der daghen, dat de bergh des huyſes des Heeren ſalvaſteghe
ſtelt zijn op den top der bergen, en dat hy ſal verheven worden bo

ven de heuvelen,en tot den ſelven ſullen alle Heydenen toe-vloeyen.

Zarij.8:2;. Dothbat het altijbtgaſſoo niet buiten ſoube/blijtfit

3Luc. 18:8. Doch de Sone des Menſchen, als hy komt, ſal hy cock

geloovevinden op deraerde? ?ſpot. 12:14. -

Vrage ſtartlit ban bieuptrrijthe ghemrunſthap in hen open'

. baren 35ootg-bienſt/het weſen ban be mate ſiertſte niet ?

Ant. 13et maetht het weſen van beuyterlijcke en ſichtbare ſierte

he: JTheft niet banie inwendige algemeyne, Chriſtelijcke ſiertitel

1,Cor.4: 2o. Het Koninghrijcke Godts en is niet gelegen in woor

en, maerin kracht. ſton.2:29. #Lut. 17:2o.
€ . Vrage il)at martſit Nanten waarachtigh IIittmatt wandtijgiſti

q5ennepntc? . ****

Antw. De geeſtelijche bambt en brrtenigingt met Chriſto bos:

ben ghrloopt in henſighmaſtinghe bea Geeſtcg) 1.3Dcrt. 2: 5. Soo

wordet ghy oockſelve gebouwt, als levendige ſteenen, tot een gee

ſtelijckhuys. "Joan. 1; 12. Die hem aen genomen hebben. Gomt.

8:9. Die door den Gheeſt Chriſti gheleydt worden. 1.3 oan.

3 : 24. - -

Vrage. Zijn ban afſe bie gehoopt 3ijn/enbe bitten?lbonbtmati

gaen/ geen nuare Lebematen ban Cijgiſti ſtierfke 3

Antw. Jàren/mant in dienſt het ware gheloove, enbt de Godt

zaligheydt niet hebben/ ſoo;jnſe alg onſituntt op ben?ïtier/ en

alghaf onber het hoogn/#Lur.13: 26. Als dan ſult ghy beginnen te

Sggen; wy hebben in uwe tegenwoordicheydt ghegheten endeghe.

droncken, ende ghy hebt in onſe ſtraten geleert 3,27. Ende hyſal

ſeggen: ick ſegghe u, ick en kenne u niet van waer ghy zijt : wijckt

## afalleghy werckers der ongerechticheydt ſtartb7:22/23.

ti.8:23. -

Vrage. âl?aer aen ſaſ men ſtonnen meten/of een bergaberingt de

mare ſiertſte 5n of niet ? -

Antw. 13et beſte ſten-teptſtenig/deſuyverheydt van deie:
- ºf
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beſeben me:bt/ berftertht boog een goebt gebruptſt ter herſige Sas

tramenten/ en bergijtſeiſtijapt met een leven na 45obtgildetten/

#joan. IC:27. Myne Schapen hooren myne ſtemme, ende ick kenne

de ſelve, ende ſy volgen my.. 1. Joan.4:1/5/6. 1.Giſjeff I: 4/5. We

tende, mynegheliefde Broeders, uwe verkieſinghevan Godt : Want

ons Euangelium en is onder ons niet in woorden gheweeſt, maer

oodkin kracht, ende in den Heyligen Geeſt. 2ttt..2:42.

C. Vrage jihaethoeſianuit een goeut ſten-tentien meſen/ bempº

B. - Vrage. #g de Oudtheydt gijeen gosbt hen-tentſten van te mate -
ſtertfit ?

* -

ie bataſſt Secten ootſt roemen ban ijaer mate leere, en goeJtle

Ven ?

Antw. &#ben baet unt blijfät bat bit het rechte ſten-tentſtenig/

bemple nuct Secte het felbige gebruptht met de monot: #tract ſeg

ghen ig niet gbenoegh; men moet bep?oenementen aan de mate

HLcete in 35obtg âlBoogöt/ 1. Joan. 4: 1. Geliefde, gelooft niet ee

menyeghelijcken Gheeſt, maer beproeft de Geeſten offeuyt Godt

zijn : Want vele valſche Propheten zijn uyt-ghegaen in de wereldt.

#oan.5:39. 45ſai.8:2o.

- Antw. Jàeen: mant be baſſthe, Snnagoge beg 35atangig ood,

oubt: ende de ſliertſte is altijbtg niet oubt gijcmeeſt ; het gaet ijter/

alg Jeſitg tot de ſobenfeilbe/Jſlaattij.5:32. Ghy hebt ghehoort,

dat van den ouden geſecht is. â. 33. Maerick ſegge u, &c. «Eyeth.

20:18. 2 Zarij. 1:4.

Vrage. #g de Succeſſie geen goet ſten-tentſten ?

Antw. JBeen: âlBant beſetuigbe ig oorſi in de vaſtbe ſterrſten:

ja ootſt in de bergaberingen ban be JPienaerg deg 33urbelg : Suc

ceſſie ban 33erſonen / ſomber maerijcpbt in de ſleete/ig inact een

heten der ongberechtigheben: gºhciijth Cajaphas outſt fijn áSurreſe

ſteljabt ban Aaron af,7%joan. 8; 33. Wy zijn Abrahams zaedt,

# 44. Ghy zijt uyt den Vader den Duyvel. #ereni, 7: 4. Jijlattij.

2Ö : I/ 2, -

n# Zijn de Miraculen gijeen goebt ſten-teptſten van de mare
etchte G -

Antw. De Miraculen 3ijn goebe tentſtenen geinceſt ten nabe ban

Moſis, en ban Chriſtus, mantneer de ſiertke eerſt mag baſt te ſteſa

ſen: &#benmei.3ijn be felbige niet altijût nooùigij gijemeeſi/ nor!'re

ſchere bempſen dan de mare fiertſtc : âàcci miſt nu in onſ midcn/

dPetit. 13 : 2. Indien dat teecken, ofte dat wonder-werck komt, dat

hy tot ugeſprokeu heeft, ſeggende, laet ons andere Goden, die ghy

niet gekent en hebt,na-volgen en de dienen. &J.3. Ghy en ſult na de

woorden van dien Propheet niet hooren. Jifarth.7: 22. #oail.

IC:41. Johannes en dede geen teeckenen.

Vrage ſlider mat oordeelt gbp ban van de Gereformeerde
#irrrſie 3 -- A

- Antw. Catſ betrare ſterrſte Cijgiſtiig/be meitite om goebe ree

- * - - 1) 5 iSEtt£tg
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benenfïtijgan bepaepſche ſierthe/en van andere houbt afgeſota

bert: nuaet in de Geloobigbe matigſeggen/2.@ſim.I: 12. Ick weet

wienick gelooft hebbe. 1. Joan.5:14. 2. Betr. 1:16/17.

C. Vrage. âl3at bempſen hebt gijn bat de Gereformeerde Kercke be

mate HLeere heeft ? • -

Antw. @in dat begronbenuanhaer IIrere5ijn beſttuigbemaer

op de geſjeeſe stijgiftute gegront is/alg namelijth:

Voor cerſt: @Piepeilertieberinge begaSonbaerg/boigene/GEpheſ.

2 : 1. u heeft hy medelevendighghemaeckt, daer ghy doodt waert

door de ſonden en miſdaden. &#.3. gat.3:2. ſtom. 3:19.

Ten tweeden: hoogb-arhtingeban 45obtg gbenabe/en man be

betûienſten Chriſti/bolgen g/ſtom. 3: 24. Wy worden om niet ge

rechtveerdicht, uyt ſyneghenade, door de verloſſinge die in Chriſto

Jeſu is. «Epbeſ 2: 8. uyt genade zijt ghy zalighgheworden, en dat

niet uyt u, het is Godts gave, niet uyt de wercken. 2. ſim.I:9.

Ten derden : 35thulüige banthbatthembt aan hout in gijgiſte/
boog een 45obt5aligen mandel/ſonder baer op in het minſte te bere

nenſtaen/alg of het eenige beröienſte mare/mact op mp petg ſolle

iden berben van 45obt enſſtben/bolgeng/#Lur.17:1c. Wanneer ghy

ſult gedaen hebben, al het gene u bevolen is, ſooſeght, wy zijn on

nutte Dienſtknechten, want wy hebben maer ghedaen, 't ghene wy

ſchuldigh waren te doen. «Eſai,64:6. 39ſai.136:3.

B. Vrage. #g de Gereformeerde Hertſte geen nieuwe ſiterdieſ!

Antw. dſ)ren/mantſin belijdt het oude?tpoſtoliſche Bijeloone/

ofpbeſ 2:23. Gebouwt op het fundament der Apoſtelen en Prophe

ten, waer van Jeſus Chriſtus is den uyterſten hoeck-ſteen. 2. Betr.

I:I. I.&Ior.3: Ir. Niemandt kan een ander fundament leggen, dan

het genegelecht is, namelijck, Jeſus Chriſtus.

C. Vrage. âlBaerig ban de Gereformeerde Kerckeghemteſt boogbe

faben ban Calvinus en Lutherus ? -

Antw. (Ien tube ber?[pofielen/mag beſeinige onder be?{poffee

Hen/ en onder be eerſte ſtijgiſtenen: âlBant be ſjemepnteban Ro

men, ban Epheſus, ban Galatia, &c.3ijn 45ereformeerde ſtierdien

gemeeſt/hafig/ſp hebben het ſeine glycloont beleben/en beſclnigte

«Bubtg-dienſt ghebabt biemp hebheu: 2tig blijckt upt be ºbtienen/

betreitſie 3)auſitg aen baet heeft geſtigenen: âlBant beſe?trtirulen/

3ijn?tttituten man be ſfereformeerde ſterrhe/ſtom 3:28. Wy be
fluyten dan, dat de Menſche gerechtveerdicht wort, door hetgeloo

ve, ſonder de wercken der wet. «Epheſ 2: 2o. Gebouwt op het fun

dament der Propheten en Apoſtelen, waer van Jeſus Chriſtus is den

uyterſten hoeck-ſteen. «Bal. 1:8.

A. ſt##s 't aſnootſaftelijtſt bat pber een fith tot be mart ſierte

t boegt ?

Antw. «Bantſch noodigbig hit om 3aſigte mo:ben/#cht. 16:25.

En laet ons, onſe onderlinge by-een-komſte niet verlaten, ghelijck

ſommige deghewoonte hebben. à 3eb:.12: 39. Wy en zijn niet#
G
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die ghene, de welcke haer ſelven onttrecken ten verderve. Çpijeſ.

4: 16. Jilºatth. 28: 19.

- :
-

Morgen-geſangh

Op de twintighſte Dagh van de Maendt. i
Stemme: Pſalm 103. Mijn ziele wilt den Heer -

met Lof-ſangh pryſen, &c. :

+

I•

G#heeft een lºung boo: aſſijn Hnt-berſtoren

g

##
e

i

3'n 't hooge boogij : d’Haerſn moeten aſ-boten

'T Hoter op het aero ootſt komen tot fijn iBurg:

3Dit ig abobtg ſterrft/bie in baet ftanbt uptmenbigg

3Dan boogſpoebt heeft/ en dan meer ig eſſenùigb/ * *

&Dan ſjeetlijtſt bloept/en banſurijt onder 't Hrting,

#
-

i

f

:
2,

#Sn# -

3Pie in Den Doop met mater 3ijn begoten/ -

«Een Judas treedt ooth me' tot 't benligh252oobt: - - - - -

jl)aet miſ men 't rechte âBoitſt ban officiſiug hennen? -

't zijn biefich bunghſaem tot fijn ſtem gemennen; : -

3Dit's 't ergenâPoitit beritregen boo: fijn booöt. - --

3•

#
33ergaept u niet aen ſtomend oube minuten/ - k

3Pothaen een 25p-ſterth onter u bebupren; *, .

Soecht naum mie bat de rennſie maerljepot heeft: - "

25cogiegbt u niet boog nergbat blintſit uptmenbiat/ - * *

33e JPmaeſ-geeft ſchunitſijn bmaſinghfeer behendigh/ * * -

dillaer ſiet maer 't bert BobtgâlBetten beſt beleeft. i

4. -

âBoon al/berneemt/maer ſhiffug 't ſhooft ter ſtertkent

dèp 't hoogbft ge-eert mo;br boot be retijtemerdien/ l

g5n maet fijn bluebt ten hoogijſten mo:bt geacht:

âBerneemt mat Leer het herte meeft boetbuugen;

3Dit 3ijn altijbt be beſte ſterrit-actungen:

3)lig mogötgijn tot de mare ſlietcli gebracht, v,
af.
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Van Kerckelijcke Bedieninge.

* De een-ende twintighſte Dagh.

, B. Vrage. #ot regeert ſh:iffitg fijn ſjemennted

Antw. desonfontabienaren/depgr. : 11. De ſelve heeft gegº.

ven, ſommige tot Apoſtelen, ſommige tot Propheten, ſommige tot

Eliangeliſten,ſommige tot Herders ende Leeraers. 1. Cor. 12:28/29.

JERAirl), ro:5. -

R. Vrage. f)oe heeft Bobt de ebijentepnte des OudeaTeſtaments

gctegcert ? -

Antw. (ſ):binaerlijtk nabe tuben van Jiaofcel boog bt 3A:it

ſterg/enbeboe, de# / Deut. 17: 9. Ghy ſult komen tot de

levitiſche Prieſteren, en tot de Rechter, die in die daghen zijn ſal:

ende ghy ſult onder-vragen, en ſyfullen u de ſake der rechts aenſeg

gen. #.rr/II. 3Thai.2 ; 7. Delippen des Prieſters ſullen de weten

ſchap bewaren, ende men ſaluyt ſynen mondt de wet ſoecken.

C, Vrage heeft de ſterrkt des Ouden Teſtaments geen andere ſpits

macrg geijaút 3 -

Antw. Ta/ mant baet maren ook meeſtijbtgertra-o:binart

spienaerg/ce Agopgeten/geb. 1: 1. Godt heeft voortijdts, veel

mael, ende op velerley wyſe tot de vaderen geſproken door de Pro

pheten. 2. ſtijgon.36:15/16.

C. Vrage. #oe beſtonden beſt Pienaerg des ouden Teſtaments

&Bobig wil #

Antw. De Prieſters en Leviten berftonben Gobtg wil uptbe

&chrifture/ en umturinn en Thummim: ilhaer de Propheten btt

ſtonden oork45ote miſboo: openbaringen/geſithſen/biocmen/ft.

dàuni.12: 6... Soo daer een Propheet onder u is, ick de Heere ſalm

door een geſichte aan hem bekent maken, door eenen droomſali

met hem ſpreken. Beh!. 1:1. €5etij.I:4/5. - -

E. Vrage. 38'er onth onderſthembt tuſſchen be Dienaerg des Nieu

wen Teſtaments? -

Antw. Tja: âl3ant ſommight 3ijn glycmeeſt extra-ordinareiſ?ie

nacrg boog een ſcſtere rijbt : o jijtlijtſt alg maten de Apoſtelen, de

Euangeliſten, ente de Propheten, ,,otor.12: 29. Zijnſe alle Apoſte

len, zijnſe alle Propheten? ſºlºartij. To:5. ?tct.21:15.

A., Vrage. dbcſche 3ijn de ordinare3Dienaerg/Semuritkeboog alſtriº

ben bij beſtiertſte moaten mrſend

Antw. Peſe 3ijn bt o?binare Herders enbc Leeraers, anderſ ge

naemt Opſienders, en de nu ter tijbt/be Predicanten van het ijtpe

High GEuangelium/ «ºpbeſt: 11. Chriſtus heeft ghegeven ſommige

tot Horders en de Leeraers: 1. Einl.3 : 1. Die eenosſen",
v

*,

– -m
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begeert, die begeert een treffelijckwerck. 3ïrtot. 2o: 28. -

Te. Vrage. âlèat poog. JPienaerg 3ijn be eerſte Reformateurs gehacrft/

namelijtii/Wicleph, Lutherus, Swinglius, Calvinus, &c ? -

3. Antw. &n hebben in bc ochinare ſitrcite-birtift / meer aſſ Cºbie

nare ruerdtingen unt-geverijt/ en bacrom to barr notpnighartige

ieglycity of mienſt noemrt ordinare, ofte extra-ordinare JBirnaerg : -

Ijaer dienſtig gemeeft/beſt o;binare laſt unt te boereil/2. Giln.4:2. -

Predickt het woordt: houdt aen tydelijck,ontydelijck : wederleght,

# vermaendt in alle langhmoedigheydt ende leere. (GEit.I: 5- -

- 3ltt.8:5.

A. Vrage. #ſtſtoet in de ſtertke niet een Opper-hooft mtſen ober aſſe& Dienaerg # Pei

Antw. Ta: 3Dit ſappet-hooft ig geſite Chriſtug/45phef. 1:22,

Godt heeft alle dingen### ende heeft hem de

#ghegheven tot ten hooft boven alle dingen. «Epjeſ. 5:22,

Gl. I: 18.

B. . Vrage. #g 'er niet neth een ander ſichtbaer klooft Der Eterthe A.

heijaſgenººtfitg Chriſtug ? - -

Antw. dſheen: mant de Gentennteig als een ſirijaem/bat maar

een booft heeft: entûe aigtº:# nlaer tellen 25;ttº

bigom geeſt/2. Cor. 11:2. Ick hebbe ulieden toe bereydt, om u als

een reyne Maeght, eenen name voor te ſtellen, namelijck Chriſto.

- 1. Cor. 3 : 11. Niemandt kan een ander fundament leggen, dan het

- gene# is, namelijck, Jeſus Chriſtus. Eïoni.12:5.

€. Vrage ſtinct be ſitttienuſon met grenſichtbarr Oppet hoeft

hebben/alg in tien ſputen teſtamente/ bos te googje-prieſter

# mag het lºooft ? -

- Antw. heen: llpant hoefg een opper-hooft van dicht geſtelt/

t/ en nu niet: Both is de ſpoogt prieſterren nog: herſtt van Chile

e ſttig gemeeft 'bir nu het jooft is als #libbelaer/tºch?.5:1. Aen

zº merckt den Apoſtel ende Hooghe-prieſter onſer belydeniſſe Jeſum

# Chriſtum. #3ebt. 4:14. Hºehn.9:II, Chriſtus de Hooghe-prieſter der

'- toekomendegoederen gekomen zijnde.

A. Vrage. Hg betrug iiict gbeſtelt tot een geeft bct ſtercke/rnbc

tot een ſopper boofthanaſie be?tpoſtelen? --

Antw. Jàren: mant behaloen dat dit nergens blijft in beheve

t Highc Schrifture / ſoo igſtſaerſijrft af te nemen / batibetrug beſe -

maecilighend mont heeft erkent: âldant by beingt hen felbenimlace

t een Dirnaer Chriſti te 3ijn neueng beanúett: Ha ha fg Ean 33ante :

Io ſclfg beſtraft/ 1,33etr. 5:1. De Ouderlingen die onder u zijn, ver

maneick, die een Mede-ouderlingh ben. &#alat. 2: 11. Ick weder

ſtondt hem in het aengeſichte, omdat hy te beſtraffen was. 2.pett.

u - I : I.

B. viage ſt)artſte ban te Heere Jeſus hem tot ahernijooft ber

ſiertät/boe bijſenbe/ſtaartbºt6:18. Ick ſegge u oock, ghy zijt Pe
frus, ende op deſen Petra ſalick mijn Gemeynte bouwen? A

- nWt.

:
-

LT
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%.

Antw. JBeen: ſpant be grereſpecthtbanhemſeinen/enban

bierechte heinbeniſſe/maet in Bertus bah erkent/bat gefug mag

berechte Petra, de gronbt-ſteen set 3aſigljepot/ gelijtſt dit bent

ig ban ſtijgiſtus Jefue/bolgens betri engen berklaringe/1.jºen,

2: 6. Sietick legge in Zion eenen uyterſten hoeck-ſteen, die uytver

koren en de dierbaer is, ende die in hem gelooft, ſal niet beſchaemt

worden. 1.Cor.3: 11. Niemandt kan een ander fundament leggen

dan het genegeleydt is, namelijck, Chriſtus. 1.dºor. To:4.

e. Vrage ſnüien boog beſen Petra de perſoon man betrug perſtar

'mierbr/foude ban baet upt konnen mogeen bemeſen/bat bp ig gt

ſtelt tot een booft ber ſterrſte 3

Antw. 45äntſtij niet: ilBant beſe benaminge ſoubeban maert:

hennen genen/bat in een hoognemelaberaer en 3Boorſtander van

het Chgifïen-gheloopefoubc3ijn geſteit/gbelijtſt beſe maniere ban

ſp2eſten ootſt van andere 2tpoſtelen moet gebzuurkt/ten beſen aan

ſten/gsaſ. 2:9. Als Jacobus, ende Cephas, ende Johannes, diege

acht waren Pylaren te zijn, de ghenade die my gegeven was, beken

den, &c. 3 pot.21:14. 1. @Tim. 3:15.

B. . Vrage. Inbien perrug gheen #ooft het ſterthemag/ macrom

beveelt hem dan oſſhaiſtug fijn Schapen en Lammeren tot bgiemaal

toe/ Joan 21:15. Weydt myne lammeren. #1.16/17# ..

Antw. Petrug ijabt met een tigie-bubbelûe berfaſtingefijn?fpo

ſtciſtijapberheurtZ maer in bp van ſtijgiſto meüerom mocht het

ſfeit: dàochtang ſomber#van cenighe ſºpper-hoofdightpot:

Het weyden der kudde Chriſti, ig een gemenne hebieninge/I. Betr.
5: 2. Weydet de kudde Godts, die onder u is, hebbende op-ſicht

daer: : âDant de opperſte gerber is Chriſtug. &.4 àttor.

2O : 28,

D. Vrage llpaerom 3ijn banaen 13etro alleen de ſleutelen des Ko,

ninghrijcks der Hemelen gegenen; en macrom moatijn altijbt eerſt

genoemt d jl)atth. 16:19. jl)atth. 1c:2.

Antw. 45ijeen ban bepben ig maer : HIBant de ſleutelen heeft in

ontfangen in alter name: gelijck beſe authoritept aen aſſe he ?tpo

fielen mogt gegenen/3 oan.26; 23. Sooghy yemandts ſonden ver

geeft, dien zijnſe vergheven. ?Inbere2ſpoſtelen mo2ben boog hem

genarmt/cºbal.2 : 9. Jacobus, Cephas, ende Johannes. 1. Cut. 9:5.

De Broederen des Heeren, ende Cephas. -

A. Vrage. #g ban de Paus van Romen het ſjooft betſiert ie niet?

Antw. #Been: iBanthe #terthe heeft bandſhiſto niet ontfan,

glien een opperhoofdighe regeeringhe: HPergeng mogút in ſhobia

ilboogt geſpgoſten van een Paus, van Cardinalen,&c maet bit5ijn

maer menſchelijtſienetbirſjtſelen/ firpbende tegeng be inſtelling je

«Bobtg/bie nergens ban beſefnteſen of bedieningen ſpachen/mlaer

ban beſe golgende aſſeen/I.Cor. 12: 28. Godt heeft er ſommige in

de Gemeynte gheſtelt, ten eerſten Apoſtelen, ten tweeden Prophe

ten, ten derden Leeraers. &#pjeſ 4: II. Hy heeft gegeven Herders
en Leeraers. - Vrage.
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- B. Vrage. #'er ban geen onberſchepht tuſſrijen be3Dienaren bege e

#Pfeumen (GIeſtamentg ? -

Antw. 3Baetig een onberſthembt ban ordre,maer niet ban heer- - HT

- ſchappye, ofte opper-macht begeenen over ben anderen/ILut22:26. -

E. De meeſte onder u, die zyghelijck de minſte, ende die voor-ganger -5

2, is, als een die dient. Jſlaatth.26: 25/26. Alſoo en ſalt onder u niet - - - - - -

- zijn,met heerſchappye te voeren. 1.]Detr. 5:2. # # : ## -

- Vrage. Zijnber noth geen andere ordinare herrſtelijtſte bediening 1, --

re gen alg ban Leeraren ? - , r

II Antw. ja: baet 5ijn oorſt Ouderlingen enút Diaconen, 1.43ſint. : - ; ; ; ;

5:17. Dat de Ouderlingen die wel regeeren, dobbeler cerewaerdigh t

ºr geacht worden. 1.qlot. 12:28. ?Art. 6:3/4/5. Sy ſtelden Stephanum,

ººg ende Philippum, &c. - - - t - - - -

ir A. #e#pber een bie mil beſt ſterthelijthe anipten hebige - #
- nert 3 - -

: Antw. Been: matt bie beſefuige behienenſuſſen na 65obra op- - #

2 inge) moeten daer toe mettigh geroepen mogben/iſtani.1g: 15. Hoe ##

ſullenſy#, indien ſy niet gheſonden worden. l3eb?. 5: 4. - i"

: Niemandt en neme hemſelven deſe eere aen, maer die geroepen is. - -

g: Jſhattb.9:18.

E. Vrage. Eig ban het Predicken geen mertitbanliefot/nabatpber
t? een gabef, ſjeeft om een ander te ſtichten ? -

Antw. Het Predicken moet met upt liefde tot GBobig cere/en tot

# 3aſighendt het dilenſchen mo:ben ghebaen : dêothtang het is ena

- gentſijtſt geen mertſt ban ſief de afſcen/maer ljetig een ampt,en een .

, publijcke bedieninge, 2 dºor 4: 1. Dewyle wy deſe bedieninge heb
en na de barmhertigheydt, die ons gheſchiedt is, ſoo en vertragen - - -

h wy niet. I.qlot. 4: 1. 1.(dſint. 3 : 1. Die een Opſienders-amptbc

eert. -

# E.-. Vrage JThath dan een ghemepn Chriſten aan andere ſºobfa
HIBoodbt niet boog-bzagen ? - - ;

Antw. «Een ghemenn Chriſten math Bobtailpoo:bt / alg upt -

gBobra naem/met authoritent niet ſpreken tot andere: âBant bat -

ig ben 3Dienaren eigen; macrºmber of ijziften math een andere tot * .

ſticijtingc/qBobtgâlàoogbt en ſlâetten mei berijaſen/en alſoo becce ; * *

berlijtſt boo?-bgagen/ 1. @Theſſ. 5: 14. Wy bidden u, Broeders, ver- -

maemt de ongeregelde, vertrooſt de kleynmoedige, onderſteunt de ' ,
ſwacke. Hºeb2.3:12/13. Iïom.15:14. - is

c. Vrage ibiena merd in het/gbarbitanten te beroepen 3
Antw. #ct in het merch oan Segjemennte/bemelthe beſt macht

ban Chgifto haer lijooft/heeft ontfangen/ 1.GEim. 5 : 22. En leght

niemandt haeſtelijck de handen op. Git. 1: 5.3tt... 14: 23. Als ſy t -

haer met op ſteken der handen, in elcke Ghemeynte Ouderlinghen # #.

l
R.

n

verkoren hadden. -

C. vrage, ilbaerom hebben ban Moſes, Salomon,&c en andere pda :

ſitijtſte/ſjaer niet het beroepen betſtertitelijtſte abicnaten bemoeit8
R.titſj.2:26, - Antw. s
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Antw. Moſes inag ooch een 38:opbeet/ gelijtſt ogtſt Salomon,be

meſtſit handelden na bobg bpfonbere laſten na be ogh:e bes ſDue

ben GEcſtamentg/ber mueſtſtc nu gheen regel han3ijn boog onſttp

iden / Petit. 18: 15. Een Propheet, uyt het midden van u, uyt uwe

Broederen,als my, ſalu de Heere uwe Godt verwecken: na hem ſult

ghy hooren. 3 Elatth. 12:42. IJſteg.3:12. -

C. vrage, âDat matjt ontfanghen bt Iteratrg boogbare ſtoepine

Antw. {}acr mathtig inſomberhembt driederley:

Voor eerſt : «Bobtg âboogbt te piebirſten uit ſhriſtinaem/aert

aſierden ſoort ban 352eilſcijen/ 1. Gitm. 4: 2. Predickt het woordt.

&Iit. I:9. (gſtt. 2:2/3/6.

Ten tweeden: âDe hendighe35atramenten te bedienen/d Batth.

28:19. Gaet henen, onderwijſt alle volckeren, deſelvighe doopende

in de name des Vaders, des Soons, ende des Heylighen Geeſtes.

1. Jor.11:25.

Ten derden : regeeren ban be ſjemennte) en be oefeninghe

van be hertkelijtät Gitſcijf/?{rt. 2o: 28. Soo hebt acht op uſelven,

ende op de geheele kudde, over dewelcke u de Heylige Geeſt tot Op

ſienders geſtelt heeft. 3 Eaatth, 18: 17/18. Voorwaer ſegge ick u, al

wat ghy op deraerde bindt, ſal in den Hemel gebonden zijn: en al

#ghy op deraerden ontbindt, ſal in den Hemel ontbonden zijn.

I.Qligt. 5:7.

R. Vrage. #g bemacht bet?Iteraren niet ontk beſt/batſe het Broot

boen geranberen in Chriſti Lichaem, en batſe aig Prieſters bettige

tijaem &Jij:iſti bagelijtſtg op-offeren ? -

Antw.daren: nthchatten dat ſoo een jaarpſtheoefferinge

in bej Nijeſtet onghruijnſt/ ja groumelijtſt is: âooie fitnlijtſt

upt eBobtg âlBoogbr/bat oºij:iffug niet meer mogbt op-gkeoffert/

t)eb?.1c:14. Want met eene offerhande heeft hy in eeuwigheyt vol

maeckt de gene die geheylight worden.## Dit heeft hy een

mael gedaen, als hy hemſelven geoffert heeft, liebt.9:26.

. A. Vrage. Sºg de macht bergDienaren in ben jàieumen Geſtamen,

te/niet om fondſen te bergeten ? -

Antw. jàeen : âbant batig afſeen aſsobte engen ºuertſt/ geſai.

43: 25. Ick, ick ben het dieuwe overtredinghe uyt-delghe. 313aut.

2; 7. Wie kan de ſonden vergeven, dan Godt alleen? # at 4:12.

B. Vrage. llpaerom ſcribe bari ſtijgiſtug/gjoan.2o:23. Sooghyye

mandts ſonden vergeeft, dien zijnſe vergeven?

Antw. H3n perftact niet te macht/maer begerkondiginge ban te

betgebinge üerſonben/oolgeng qſhgifti inſfeſſinge: ášoo heeft dit

auſtte ertſtaen/?ttt..13:38. Soozy u dan bekendt, Mannen Broe

ers, dat door deſen u verghevinghe der ſonden verkondight wordt.

C"## - ijgt
, Vrage. âlBafmlacht hebben bedºpſienberg het ſjemenntt/in

oefenen van de kerckelijcke Tucht ºf
- AntW.

-
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Antw. ,,Datſt te bmaſenbein leere, ofte biceert erg jetlijtſt leven

ſtpijen/of-bolioen van beheylige Saeramenten, laattij.18:18. In

dien hy oock de Gemeynte geen ghehoort geeft, ſoozy hy u als een

Heyden en de Tollenaer. 1.oºor. 5:7. Suyvert dan den ouden ſuer

deeſſem uyt. &#5ech.44: 7/8.

Vrage. HI)oeten de ſBpftenberg bet ſterrſte ban terſtont be ſona

bigerſdeitten af-fnpûen van de gemennſchap betijenſigen ?

Antw. Jàren: maer men moet haer eerſt permanen/ en foetſten

ten rechten maege te brengen/ 3 laatth. 18: 16. Indien u Broeder it

niet en hoort, ſoo neemt noch een oftwee met u. (&Tit.3 : 1o. Een

ketters Menſche verwerpt na de eerſte en tweede vermaninghe.

2. @Theſſ 3:15. - -

-E# #oe mo:bt dan beſe macht der kerckelijcke Tuchtbca
ient # .

Antw. Eerſt moet ben genen bie ergerifirſt zijn in Ictre oftenen/
het gebruyck ûtrijcnlige &attamenten ontſepot: jillaer indienſt

halffertſt binnen in ijaer ergerniſſen / ſco mo:oenſe emitbciijtſt ootſt

af-geſneden / embt ban muogt ijaer oarſt het recht en eygendom van

«5oota lºung/en banſijn beniige Sacramenten op-geſemer/ gºal.

5 : 12. Och of ſy oock af gheſneden waren die u ontruftigh maken.

1.Cot. 5:4/5. 1. Iim. I : 2c. Die ick den Satan hebbe over-ghe

geven.

Vrage. Jºnathmen met ſoobanigje 3[f gheſnebene met eten en

baintſien/hoopen/en netſtoopen/ir.

Antw. @Png tg niet belaſt aiſe# pſirhten aen beſode

banigge te menghcren : Hillaet men nioeten ong machten met bact

familiaer, en ſoo baiendelijtſt en gemeynſaem om te gaen alg boo:

beſen/ op batmp niet ſchunen in ſjaerumertſten een meſ-gewaſſen te

nemen/ 1. Cor.5:11. Ghy ſult met de ſoodanige niet eten. 2. Joail.

35.11. 2. ifjeff.3:15. Houdt hem niet als een vyandt,maer vermaent
hem als een Broeder.

Vrage. Jºnathmen met nemanbt af-fnylben/bic in bc Geloofs

artituten alleen bmarit) en anderſing van een goebt ienen is ?

Antw. Ja: ſlBant het gheſoone moet ons ſoo bierbaer 3ijn aſg

het lenen : i)ierom ſpacerkt Johanneg dit boſgende pan bt omae

lingen in het geloobe / 1. Joan. 4:3. Alle Geeſt die niet en belijdt

dat Jeſus in den vleeſche gekomen is, die en is uyt Godt niet, maer

dit is de Geeſt des Antichriſts. 2. Joan.&.7. Daer zijn vele Verley

ders in de werelt,die niet en belyden dat Jeſus Chriſtus in den vlee

ſche ghekomen is. âs. 1c. Indien yemandt tot u lieden komt, en de
deſêfeere niet mede brengt, en ontfanght hem niet in uhuys,noch

te en ſeght tot hem niet, zijt gegroet. KCit. 3: Ic. Een ketters Men
ſche vliedt.

C. Vrage. #oe mo:bt deſe macht inst geboert? ,

Antw. Eco: een hertſtelijthe âBergaderinghe / 1.dſor. 5: 4.

Als ghy lieden , en de mynen ee: te ſamen vergadert ſtillen

«， - . . . . Zijn

--

v
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zijn. Jil)afth. 18 : 18. 2.Corint. 2 : 6. -

A. Vrage. Zijn ban foobanige Herthelijtſte bergaderingen algbaer

- 5ijn/ #oden, Claſſen, en Kercken-raden, een ſtijgiftmatige ogbia

IlalitIt Er

Antw. Ja: âldant bep:attijtſte ber?{poſieſ en geeft hiertoe een

erempel/3ſtf.15:6. De Apoſtelen ende Ouderlingen vergaderden te

ſamen, om op deſe ſake te letten. ?Itt. 6:2.

F. Vrage ſtart ſoo ten ſiertitelijtſte àDergaderinge ooth bmaſen?

Antw: ja/gbelijtk blijchelijtſt i8/ſoo upt te erempelen van het

Oude aſg dan het Nieuwe Teſtaments : mant gefug is in een hert,

htlijtſte 3Dergadering beter boobt beroo:beeſt : en bele Contilien

hebben ſter gebmarif na betpben bet3lpoſtelen/alg goth tenoren

Sjer.rc:21. De Herders zijn onvernuftigh geworden, ende en heb

ben denHeere niet geſocht: daerom# niet verſtandelijck

-
# en haer gantſche weyde is verſtroyt. Jer.6:13/14. jlaat.

20:I2.3ft.4: 27. -

C. Vrage. Hoe belooft ban Chriſtug / Joan. 16: 13. De Geeſt der

waerheydt ſal u in alle waerheydt leyden? -

Antw. Peſe belofte mo:bt aen be?tpoſtelen ghcbaen/ende niet

aenaiſe noigbembe iſ ervaren op bicmuſe: #ierom hondenſp bu#

ſpgeſien/Art.15: 28. Het heeft den Heyligen Geeſt, ende ons goedt

gedacht u lieden geenen meerderen laſt op te leggen, dan deſe noot

ſakelijcke dingen. ?{rt.13:2. 1. Gior.7:43.

B. Vrage. #n mat athtinge moet men beheſiumten ban Sºnobrn/

en dan andere ketthelijthe âBergaderingen nemen? -

Antw. #nſter groot-athtinge/bempte dat vele baerby een5ijn'

batyber un mathſpieſten/ enūe bemple bat Chriſtug aenſooila,

migje heuſigheâBergaderingen een groote bn-ſtanút heeft belooft!

JEAatth. 18:2c. waer twee of drie vergadert zijn in mijn naem,daar

benickin't midden van haer. 1. Gijcffs:15. Achtſe ſeer veel in lief

de om haer wercks wille. Hºeb: 13:17. Zijt uwe Voor-gangerenghe

#raan , en zijtſe onderdanigh: want ſy waecken voor uweZie
, ICH1.

A. Vrage. Hilhogen de hertitelijtſte perſonen met troumen ?

Antw. #ſa: hebz.13:4. Het houwelijck is eerlijck onder allen,

ende het bedde onbevleckt. 1. Cor.9:5. 1. Cor.7; 2. Om de hoe

reryen willeſal een yegelijck Manſijn eygen wijf hebben. I.@ſink

3:2. Een Op-ſiender moet eener Vrouwen Man zijn,

A. Vrage. âlèaeromſept dan pauſug/I.Cor.7,7. Ick wilde dat alle

Menſchen waren, gelijckickſclve ben?

Antw. 3)auſtig ſy:ectht hier niet van kerckelijcke Perſonen al,

ſten/maerban alle Menſchen, en ſjn menſrijt bit/gbelijdt bij ſepbt!

niet om dat het fonûtig te trolmen / maer om dat in tijûtbalt al

leant/ongetroumt te3jn ghemathelijt het balt/g, 32. Ick wil dat

- hy ſonder bekommerniſſe zijt. g. 28. Indien ghy trouwt, ghy en
" , -# niet. &.26/27 - • -

- - Vrage,
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DR3- #e JI)ach een lºgebitant meſ jaerlijtlig trattement ontfane s

' gen :

Antw. Ja: JTBatth.ro: 1c. De Arbeyder is ſijn voedtſelwaer- -

digh. qDai,6; 6.#n Wort# deyle mede van

#een den ghenen die hem onderwijſt. 1.Cor. 9: 7/ II /

I3 / I4.

Vrage albatromſenbe ban te brere Jeſug/HIhattb.1c: 8. Ghy
hebt het om niet ontfangen, geeft het om niet? -

Antw. Chriſtus ſpeecht van be gabe ber geſont-makinge/maer

boog bp niet miſbe/bat fijne3tpoſtelen/gelijtſt alg qRuatſt-ſalberg

bie ſanghg het ſanot loopen / gelutſouben nemen/ op dat het 45ua

angelium geen ergerniſſe quante te innen. Genenmeiſjn ſpaatſt ootſt

unt beurſtelijtſt ban bact loon/#. 1ö. De Arbeyder is ſijn voedtſel

waerdigh. I. Cor.9: 15/12. Indien andere deſer macht over u deel
achtigh zijn, waerom niet veel meer wy ? Doch wy en hebben deſe s

macht niet gebruyckt, maer wy verdragent al, op dat wy niet eenige

verhinderingegeven den Euangelio# - -

Vrage. 31)oeten de Goeijoogberg bit aſſeg op een pubſijtſt trace

tement laten acn-ſtaen ? -

Antw. «Bantſch niet/ maer mber Chriſten moet ooth ſijn plicht

han liefde en eercaen he #Leeraerg omen / Gaſ. 6 : 6. Die on

derweſen wordt in't woordt, deyle mede van alle goederen denghe

nen die hem onderwijſt. 1. Cor. 9:7. 1. Tim.5:17/18. -

#

- C.

-
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e* Morgen geſangh

Op de een-ende-twintighſte Dagh van de Maendt. '

Stemme: Onſe Vader in Hemelrijck, &c- . *

I. - -

#iſtug heeft hier ſijn ergenſterth/ * * * *

( , âBm baer te doen fijn engen merrit: * *

- iºn ftt# engen merrft ooth boogt/
ſt een bact toe in den dienſt van 't ſlBoogot:

ſ! #n heuſightfoo fijn engen 252upot/

* * eÉn battom ſeniſt in Dienaers uut.
2,

- ºpig alleen one eenighijnoft/

º #n moet alſ een oorſt 3ijn geſoaft:

tºt #tſt ter noth |Aaug/noth ſtart inacl/ s - -

## jobtgebeeſt en ſp?atſt nopt barefael:

## . . h4Bernotabmp met een ſºrbitant, * *

# . &Patijgoget gaetig mi ſtijf. tot

s

: s ',

t

#
#

tV

t
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X f

-

A.

ninghrijcke Godts. 2. Glim. 3:12. 3fpot.12:13.

«.

- - 3 •

(Çgt ffttt ban 'r Uunſe ſtetterg quaebt/

#g dng genoegb/een tiertien-racot:

dºf IG'er fictij een grooter nooût/

Sºort is een claſſig/en Snncob'ſ *

SOtt's 't middelbolgens Goûeg ſchuift/ - 3

âDat ſjoogergaetig Jllenſtijen Stift.

4.

J)omt Jllenſch bergaf beg..dllenſtljen ſomb''

SDe #Leeraer p?ectfit maer 350.org i9ecuolitt:

«Een i!eeraerg l92olim/ een ttartement/

âlèag bij d'2tpoſtelen beſtent:

& De Leeraer bie met leeft en Icert/

Jlſloei alg GoûtG&Birnaer 3ijn gc-cert,

Van de Vyanden der Kercke.

De twee-ende-twintighſte Dagh. -

vrage. #oedanigbig be ſterrſie bier op?terben # . -

Antw. âbe ſiertfietjier op?terbanig in een gſjeblinright ſtrijkt!

om batſe geeſapyanben jerfr/?ttt..14: 22. Sy verſtercken de zielen

der Diſcipelen, vermanende datſe ſouden blyven by den gheloove,

ende dat wy door vele verdruckinghen moeten in-gaen in het Ko
-

Vrage ilbatrom geeft offiziſtug fijnſterthe geen batteº

Antw. 4Bm batfrºnctijfoliuigſj 5ijnte/ſoude boot ſirtjbtenarttº

ato:ben tegen meeröer becijaſſinge/mant ingebebaert ſc: geloofſgent?

JLNatiſ).7; 13. Gaet in door de enge poorte. pſal. I19:71.Ghy hebt

my uyt getrouwigheydt gekaſtijt. 2.Cer.12:7... ...

Vrage. âlBatâbitanten heeft de Gemennte dhiſti? ..

Antw. De ſhooft-oijanden 3ijn/ de Duyvel, de wereldt, ente

het Vleeſch, 1: Nett. 5: 8. Zijt nuchteren ende waeckt, want uwe te

gen-partye, de Duyvel gaet om als een brieſſchende Leeuw, ſoec

kende wien hy ſoude mogen verſlinden. 1. #cali. 2 : 15/16. «Bal.
*.

: 17.

ben/maet too? he ſaertſte mogt beſtreben ? .

Antw, Erſ zijn bezitterſcm) benueiricag ghchttletroupen op

grºotste centermitte geſtabigharnpaſſen/dit artij. 16:18. De poorten

der Hellen. 1. Joani.5:19. De gelieele wereldt die in het booſeleyt.

« af.5:19. - ' -

vrage, #ijn al be appanten tºt ſterthe/binſten de Kercke?

Antw. #ccii / maºr ſolniliigje 3ijn in Sctilifttijrkt"#
t

w

vrage, albeitſte zijn te Oienſtknechten ban beſc Hooft-opan

l
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ſchap met bt ſierthe/ 45aſ. 5 : 12. Och ofſe oock af gheſneden wa

ren, die u onruſtigh maken. Julie &. 4. Daer zijn ſommige in-ge

kroopen. 45aſ. 2; 4. - -

°. Vrage. Zijnſe aſie openbare appanten/ bie in de ſierthe 3ijn?
Antw. #ren / maer de erne ig mat bcºttfiter alg bc andere/

5ube 3.4 Daer zijn ſommighe Menſchen in-geſlopen. 2. Cor. 11:

14. De Sathan ſelve veranderden hem in een Engel des Lichts.

3 laattij. 13:27.

; €. Vrage ſlâie zijn de heymelijckſte pijamben ban te tiertſte 3

' Antw. Be Q5cbeminſ de 4 bemeſtfie geïnitiijtſt GScSg t;ertite gera

raúcit/ jijlattb. 23; 15. Wee u Schrift-geleerde en Phariſeen, ghy

Geveynſde. 3 laattij. 16; 6. ?fpot. 2: 2.

B. - Vrage. âlèſe 3ijn de ſchadelijckſte âDylanten van oºgbtg. Doicſt

in bep?artijtſte der Goût5aiigjepbt ?

Antw. De lauwe 25cinberg iſ er ſteligie) ºpot. 3 : 15. Och of

- ' # koudt waerdt, ofte heet , 1. ſteg. 18, 21, 2. Cor. 6: 14/15/

16/17.

A. Vrage. Hºie 5ijn be ergerlijckſte âSpannen berfterthe #

Antw. De 25einberg die ban een quaetit lenen zijn / oºit. 1: 16.

Sy belyden dat ſy Godt kennen, maer ſy verloochenen hem met de

wercken. Iſtoln. 2:23. JL)attſ). 7: 22/23. -

B. Vrage. Zijnbet niet nctij andereâBijanden bet ſiertſte / bie het

## nochtang met de ſiertfit ſtipnen te boubt!!? - -

Antw. #a/ ende beſc3ijn de Nicodemiten, die te ſtertlit niet

miſſen af-ſmeren/ en norijtang niet bergen beſlºten / batſe het niet

ide ſiertſte houten / #lcan. 12:42. Vele geloofden, ſelfsuyt de Over

- ſte, in Jeſum, maer om der Phariſeen wille en beleden ſy het niet,

op datſe uyt de Synagoge niet en ſouden geworpen worden. 1)cu:.

-, IC: 25, 3 gºattij. Ic: 32/33. J. - - - -

e C., Vrage abatt nooifiet gſſy bit aen/ bemeſtie in de ſiertſt:5ijn

# . benocijtang het ſlêoo:bt ûet ſterche niet geloogend

* Antw, geeft zijn gronmeijtig j#gnſierg in Goorgfºung/oner

mien een ſmaet GPo: deel komen ſai / 1.3 oan. 5: Ic. Die Godt niet

- en# heeft hem tot een Leugenaerghemaeckt: jaait. 15: 22.

Indien ick tot haer niet geſproken hadde, ſy en haddengeen ſonde,

Inaciº Illl#n hebben ſy geen voorwendſel voor hare ſonde. 3)gon. 1:

" - 24/25/26. - -

" E Vrage llèat openbare appanten heeft te ſterche / binnen bact

1interlijtſte ghennepnſchap ?

g Antw. Sommige zijn get/ bieban be firrtſte 5ijn afgemelten:

3 inbert/ die nopt in de ſiertſte 3ijn gemeeſt/ 1. Joan 2:19. Sy zijn

: uyt ons uyt-gegaen, maer ſy en waren niet uyt ons. ?letcr.22: 29.

34 pct. 12: 15. - -

• C. Vrage nºtitie 3ijn bie à3yanten het ſiertſte / bemeſtfie in de

- ſterrſie 3ijn gemeeft ? - -

- Antw. Soodanigge 5ijn de Scheur-makers, dit jaet om eenighe

, 23, 3.
1!#tz
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zº

untmenbige o:öze bet ſiertſtein upterlijtſten Gootg-bienſtjaffen:

ileren ban de ſiertſtc/Gal. 4:17. Sy en yveren niet recht over u maar

ſy willen ons uyt-ſluyten, op dat ghy over haer ſoudtyveren. fam.

15:2/3. I. ſor. II:18.

C. Vrage. Zijnber geen ambcreaDnanden meer ?

Antw. ja: baet 5ijnber bie om cenige l)ooft-attitulen beg&

Hoofg/bieſcanberg berſiaen alg beſtcrtſte/be ſiertke tot 49pann

kno:ben/&it. 3:1c. Eenen ketterſchen Menſche verwerpt, nadeert

ſte en tweede vermaninge. 45a1.5:2o. De wercken des vleeſchszij:

ketteryen. Etom. 16:17.

" . Vrage zgnter niet noch andere openbare appanten beriën

fie/bit in de ſterrſte gemeeft 3ijn :

Antw. Ta: «En beſc5ijn de Apoſtaten, bemeltheaf-baſſenen:

nerſaſten het glycheeſe gijeloopt het ſterritt (1. Eim,4: 1. De Geer

ſight duydelijck, dat ſommige in de laetſte dagen ſullen afvallen van

het geloove, haer# tot verleydende Geeſten, ende leerin

en der Duyvelen. 2.Gijeff 2: 3. 2.jöetr. 2: 1. Die den Heerede

naer gekocht heeft verloochenen.

A. Vrage. Jig'er niet noch bootſembt/bat'etten booft-bpambt!!

be ſliertſte foube op-ſtaen : -

Antw. ja/namelijth/ de Antichriſt, 2. Gºijeff 2 : 4. Dat unie

mandt en verleyde in eenigerley wyſe: Want de dagh des Heeren en

komt niet, tenzy dat eerſt den afval gekomen zy,ende dat geoper

baert zy de Menſche der ſonde, de Sone des verderfs. ?tpot. 13:1,

1. Joaft. 2:18. Kinderkens, het is de laetſteuyre, ende ghelijckgh,

gehoort hebt, dat de Antichriſt komt. - . .

B. º Vrage. âlpaerom moet bieâànambt genaemt/ de Antichriſt?

Antw. dºm batſjpfitij tegen Ch:iffumfoutcarnſtellen/2. Chriſ

2:4. Die hem tegen ſtelt, ende verheft boven al dat Godt genaemi,

ofte als Godt ge-eert wort. 1. Joan.3:4. -

C. Vrage. Soute beſe Antichriſt maer een cenighperſoon meſtn?

Antw. lºu foube met te gelijtſt een perſoon meſen/botij gebolgt:

van bele perſonen bie mathanoerenfurteberen fouben ; mant ten

renigb perſoon holtbc al het meetſt beg 3ëntitijgiſtg niet unt-bot.

ren: bcriminpan bt ruben ber?tpofteten af tot het er niet bermt

relöt toe/ merrſten tot na-beeſ ban de ſterrſte C!):ifti/2.8 liefſ 2:7.

Deverborgentheydt der ongerechtigheydt wordt alreede gewrocht

1. Joan. 4:3. 1. Joan.2:18. Gelijck ghy gehoort hebt, dat de Anti

chriſt komt ſoo zijnder nu oock vele Antichriſten geworden.

ſ Vrage. #oute de Antichriſt openbaerfijtſt gefümqJijgiſtum uit

Gotijen en 3 - -

Antw. d)een/ maet hepmeſijfſt/ en bat onber beſchijn ban bt

Chriſtelijtheiſteligte / 2. dſbeſſ. 2: 4. Hy ſal in den Tempel Godts

ſitten?fpot 13:11. Het beeſt hadde twee Lams hoornen#pot:

C. Vrage. JElofte de Antichrift niet fitten in hen (GIempel te ſeril'

ſaſeill? 2, Tjeſſ.2:4, A

stW,
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Tre Antw. ſºren: âBant bien Tempel te Jeruſalemſoube alrijbte

exer bermoeft bij ben/Can. 9:26/27. #laart pauſuggerſtaet noo: de

- ra - Tempel Godts, de Bemepnte ſtijgiſti/1.dºor. 3:16. weet ghy niet

of - dat ghy Godts Tempel zijt. 2.Cot.6:16. -

aan e-H:# &oube dan de Antichriſt het booft 3ijn man de mate

ſierchic rº

artin- Antw. © neen/ mant ban ſoube ijn bc3Intichrift niet ſtonnen

a: E genaemt mozoen: Jllaer in ſoube met ber tijbt uut de mate ſterre

r, he op-ſtaen/baet in groot mo:ben bemmelijtſt / en ſoo fnet der tijdt

na de maren ſleben bet ſiertſte berbürſtende en permooabenbe/ een

ſtierdie behouden/bemelrſie met paiſche Chriſtenen vervalſtijt ſou

nanº be3ijn/ ?tpor. 17:6. De Hoere was droncken van het bloedt der

Heyligen, en van het bloedt der Getuygen Jeſu.

st, G. Vrage. #'n marffabrfoute de Antichriſt'fitten?

1.4 % Antw. In de ſtabt Romen: die gefiacint moet het Babylon,ſega

leer # opſenen 25crgen/3tpot. 17; 9. De ſeven hoofden zijn ſeven

cºa rgen, op de welcke de Vrouwe ſit. ?Ipot.14.8. ?tpor. 17:r.

# B. Vrage ipoeſoubebe regeeringe oan de Antichriſt meſtn?

Antw. āter bloebigb/mant by ſoute brontſten hun ben van het

gft-5, bloebt het dºllartelaren/3ſpot. 13:15. Die het beeldt des beeſts niet

CIl# aenbidden, ſoude gedoodt worden. Apot.17:4/6. 3 pot.

II : -- 2

# 8. Vrage. #an matſeligie foute de Antichriſt 3ijn?

de& Antw. #n bepbeniſſe van begin ftelijtſte ritligie, maer in ber

## baebt/een iPnambt van betuare gij:iftelijtſte ſteligie/ 1.3 aan.2:3.

# Alle Geeſt die niet en belijdt dat Jeſus Chriſtus in het vleeſch geko

* 5 men is, en is uyt Godt niet, maer dit is de Geeſt des Antichriſts.

de 2. Lijeſſ.2:4.?ſpot. 17:3. De Vrouw was vol van namen van Godts

# - laſteringe, - - - - - - -

# C. vrage, Doo: mat mibbelen foute de Antichriſtfijnſlijth bera
grooten ?

Antw. Boog beſt timee mibbelen: -

voor eerſt : Door het googtſetten want baïſche Teere/3ſpot.16:13.

Ende ick ſagh uyt den mondt des Draecks, ende uyt den mondt

des Beeſts, ende uyt den mondt des valſchen Propheets, drie onrey

ne Geeſten gaen, den Vorſſchen gelijck. ?tpot.9:3.

Ten tweeden: boo: uiterlijtſt genieſt/3ſtjof. 17: 13. Deſthcb

ben eeneerley meyninghe, ende ſtillen hare kracht en de macht het

Beeſt over-geven. Apot. 11:-. Als ſy hare ghetuygheniſſe ſtallen vol

eyndight hebben, ſal het Beeſt dat uyt den afgrondt op-koint, haer

krijgliaen-doen, ende het ſalſe overwinnen, en ſalſe dooden.

E. Vrage. &#oube de Antichriſt altijt in foo een boogt aenſienlijtſte

hcpbt 3ijn ? -

# Antw. #hten/ maer bn foubt eerſt werkſtuntino:ben boot te

# #ſtere ber maerljepbt: cnbc daer na gijetjeet rentete gebaen mo:ben

## boo: de ſtolliſte Chriſti / 2. Tſjelj. 2 : 8. Den welcken de Heere ver

- - # 4 . . doen

W

4

++ -
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doen ſal door den Geeſt ſynes mondts,ende te niete maken doet de

verſchyninge ſyner toekomſte 2tpot.18:2. Sy is gevallen, ſy is ge

vallen, de groote Babylon. #J.5/6.

* Vrage. #s die Antichriſt al in bemettſbt?

Antw. #a/mant tie geeft beg?ïntith:iftg begon al te mertien

trittmde het ºpgfielen/2. Sibeij.2 : 7. De verborgentheydt der on

gerechtigheydt wort alreede gewrocht. 1. Joan.2:18. Daer zijn nu

vcle Antichriſten geworden. 1. ican. 4:3,

Vrage. RBie is Jefe Binticij:ift 3

Antw. tiie beſt/en andere tentfienen/paſſen op niemanbt bt

ter/ais op ben iſ)aughan ſtomen: Ditfit met fijn ſtoel in de ſtad

ºïcinerviſie op ſegen 5ergen ſepot/entie heerſchtalg een 45oût on

ber het ghenaeinde ghgiffenièoltſt: Ja in die 65cmemiſteban eis

- nieti/ële certijbte foobermatet mag dat Daulug in fijn tijût dit

taſt ijaer getuigijf/iſioin.1: 8. U gheloove wort verkondight in de

geheele wereldt; 2. Chefſ. 2: 4. «Stlijtſt uit beſtoleuten5ijn ball be

ltooiiiftijt Cardinalen die joſjalutcg acnhuijſt/?tpot. 17:4. De

Vrouwe was bekleedt met purper en ſcharlaken.

Vrage. Hionnen aiſe te tſienen beg?Intitijgiſtg op ben 3)alig

ran ſtomen mo:ben tot-gepaſt? -

Antw. 5 a 7 a!-ſjoe-mei fonnnighe mat buuſter ſchijnen te ſpºrt

htti: en ootſt dat er mogelijthſommige 3ijn/öie notijna urſen ſit

trefillen gefien uuo;ben: âbant het op komen en toortſetten van

ſjet Aijtfit org?intichriftg foute bepmelijtſt alg een methp?gbetit.

begint boogf-gaen/ 2 pnt. 17: 5. Óp het voor-hooft der Hoere was

geſchreven, namelijck, verborgentheydt. 2. Thefſ. 2: 7. De verbor

gentheydt der ongerechtigheden wort alreede gewrocht.

Vrage. #set paſſen dan beſchingen ootſt op de paus ganſige

ttien die Nauſitg atntentſtent/2. Çijeff 2:4. Die hem tegenſtelt,en

de verheft boven al dat Godt genaemt, ende als Godt gecert wort,

alſoo dat hy in den Tempel Gods als een Godt ſalſitten, hemſelven

vertoonende, dat hy Godt is ?

Antw. #ſaſter mel: âlpant be Yalig baltſonten ſtelt ſich tegen

Godtaen, alg ijn hele Singijen octbicot/ bie Goot heeft ghchcocn:

«Belijdt ijn alſoo berbiedt een gezinti-Erfitt in het tºerſige 3 bonte

mael bûo? bt gijemepne 4Lieben: het boumclijtſt aeri bt geeſtelijtſte

33etfonen: ſjeticſenban de Stij:ifture : het aenbibètn ban GGöt

alleen/gt en ſjl, gebiedt ootſt ben 25teiten tere aen te doen, treſtſt

gfoot heeft perboben in het tmtebe obelicht. Hy verheft ſich boven

al dat Godt genacmt wort: âlèant ſjn betijeft fitij bogen aſſe D:ina

ten en ſigningen/bit <50ben mo;ben gemarmt. Hy ſit oock in den

Tempel Godts als een Godt, bempſe ijn ſjem feiten in de gierekt

«Sh:ifti leeft in-gco:ongen/en geeft de tecijte 45tiochige baet uyt

gºeJºongen. 13n fit oerft als een Godt, bemonie in hemſeloen de

dºobèelijtſie niacijt aenineemt/ om ſtºrtten te maffen boo: Scten

ſticntie op ſtraffe van de #tilt/beatpicijn beoºgt ſtelt in ten#
- lºº
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mel/ſae by fenbt/onst be lºzntige: Bempie in beſonben bergeeft/

- - en de boot geeft dat hp in den hemel helpt mie in miſ. Ja man ſoo

w een macht toenit/bat niemanbt hem matigtegen ſp?efitn/en dat het

\ “ al retijt en goebt moet 5ijn/'t meltſt ijn geuitöt.

- A. Vrage. be ſterkſte ſtijgiſti noch ambereâBnanden d

Antw. #ſa: namelijth/de Vervolgers, bemeſtie buiten beſtierta

fte 3ijn/ offenspt in de ſtertke gemeeft/ſ)ſaſ.2: 1/2. De Koningen

der aerde ſtellen ſich op, ende de Vorſten beraedtſlagen te ſamen, te

gen den Heere, ende tegen ſynen Geſalfden. ilioni.8:36/37. ?tpot.

. - 12 : I3

B. vrage ſpat remebie geeft betterthe tegen alle beſtàànanten?

Antw. «Pt ſiert te berttoumt op hatt lºgoff / Jeſus Chriſtug/

ente bapent fich in lijbtſaembembt boo: 'jet gijebzuurſt ban be ghra

brele mapen-tuftinge oſsobtg/ſioni,8:37. Maer in allen deſen zijn

wy meer als Overwinners, door hem die ons liefgehad heeft. &#pſjeſ.

6: II. Doet aen de geheele wapen-ruſtinge Godts, op dat ghy kondt

ſtaende blyven. JEaftij,18:18.

j. " -r

Morgen-geſangh

Op de twee-ende-twintigſte Dagh van de Maendt.

- - Stemme: HYfaſtn 46. Als ons de noodt over-valt

r krachtigh, &e.

I,

-- - ſ@btgaPoſth moat bapperſfich heftreben/

- -- &#n mogfieit niet heel tegen-bebert:

- Dewereldt, 't vleeſch, en helſch geſpuys

Lianten fith tegen Chriſti lºung.

- &n hebben ſiftige Dienſt-ſtiietiſten)

- - àlbaer boogfig obeg staat bepetijten:

- 13ter ſluipt een gemaeſ-geeſt liſtigſj in/

- - «En daer een ban een aerötſtijen fitt.

2,

- i)iet binbt gſm een geveynſtlen 1Dſener/

- &#n baet een ergerlijck Jſlâiſieper/ -,

&De Lauwe, en Nicodemijt,

eën hangBoöte ſterrit niet mozoen quijt:

. . gee Schiſinatijckſtbeurt ſtijgiſfilebeit/
• -- - 3De Ketteriuliffert na geen reden:

35oo boet oort niet de Apoſtaet:

'De Antichriſt Baert 't grootſte quaebt.

3.5 : . Dan

-
-

t

i

i

:
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º

3

3Dan heeft beſtierthe mothvyanden

gpie 't ChriſtenâBoltſt grupen in handen:

“Ja beſt ſtoeien nomt bact meeüt/

âBoo; bat geſtopt mo:bt 't ſchriften bloedt:

3Poth tegen al bit mytebe moelen/

3Doctofsobt de ſtertit fijn gunſt geboeien:

19n troofi/fjn teüt upt ongebal/

j?optitoint 45oötg ſiertkt gantſtij ten bal.

Van het Verbondt Godts.

De drie-ende-twintighſte Dagh.

B. Vrage 3Thaetſitobobtſjn ghenabe/ente be5egeningen Chriſti/

affeenijtſt bekent aen ſijn ſtertite/ſonder meer ?

Antw. #Been: maertjp berbinbrfith ootſt door een belofte/ om

beſclbige ſcierijtſt te ſuſſen geven, àtt. 2:39. u komt de belofte toe,

ende uwe Kinderen, ende allen die daer verre zijn, ſoo vele als er de

Heere onſe Godt toe roepen ſal. #otu.9: 8. iBebt. 6:17. Godt wil

lende den Erfghenamen der belofteniſſe overvloedighlijck bewyſen

de#derijdier ſynesraedts,is met eenen eedt daer tuſſchen

gekomen. -

A. ,,Vººr Hºge luogot Godts belofte in de ljepſigbe Schrifture gije

rlagillt ?

Antw. Deſeinige mogöt gigenaemt Godts Verbondt, Her.3I : 3I.

De dagen komen, ſpreeckt de Heere, dat ick met den huyſe Iſraëls,

en met den huyſe Juda, een nieuw verbondt ſal maken. #cht.

C. Vrage. âDaerom moet die Belofte een âBerbonbt genaemt?

Antw. €Diniatmen Gaet op foo paſt kan ſtaen als op een baſt

be5egelt 49erhondt/ſtom, 4: 16. Daeromiſſe uyt den geloove, op

datſe zy naghenade, teneynde de belofte vaſtzy allen zade. #rt.

33:2C/25. 13eb?.6:17.

C. Vrage. 13ue mograpobtg. âBerbonöt auberg genaemt?

Antw. 1)rt me:bt ootſtgenaemt een Teſtament, om dat betht

beſtigtjtig boog de boobt beg dillibbeſacrg/l heb2.9: 16. Waer een

Teſtament is,daer is het noodtſake dat de doodt des Teſtament-ma

kers tuſſchen kome &,17. Want een Teſtament is vaſt in den doo

den, Gal.3 : 15. Selfs eens Menſchen verbondt dat beveſtight is,
en doet niemandt teniete. -

A.# gafteoormer aig een âDerhonbt met de ſlºtenſtijen

ſtillat dit , -

Antw. #aſjp : il3ant eerſt heeft bp met 3 bam/ alg##

-
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HYooft banaiſe lºenſthen/genlaerſt een verbondt des wets: «Ene'

be bact na heeft bij gemacdit een verbondt des Euangeliums, 13eb:.

8:8. Ickſal over het huys Iſraëls,ende over het huysJuda,een nieuw

verbondt oprichten. jer.31:31/32. Niet na 't verbóndt dat ick met

hare Vaderen gemaeckt hadde. - -

vrage. llBatig hetâPerhondt beg ſlBerg !

Antw. 1)etig een belofte Bobte/ban het eeuwige leven te ſuſſen

gheben/aemiaſſe biefijn llBetten bolkomelijtſt komen te onderboua

ben/ Hleb.18: 5. Welcke Menſche deſelvige doet, die ſal door deſel

vige leven. g55eth,2C:II/13. ſbai.3:12.

B. . Vrage. âlBacrom heeft 45oot een ander âBerbontst met bedſtºcna

ſtben gemactfit?

Antw. dºm batboot ten bal van 3fbamaiſe ſlºtenſtbenſoo ſome

bigb en onmachtigb gbemo:ben 3ijn/ batſe boog betàPechondt ber

merchen niet tonnen behouben mozoen/lkom.8: 3. Het ghene de

wet onmogelijck was ſtom. 3:19. Degeheele wereldt is voor Godt

verdoemelijck. Baſ. 3 : 1c. Sco vele als 'er uyt de wercken der wet

zijn, die zijn onder den vloeck.

C. Vrage. Baet dan betaBerbonbt beg ſpetafooſtherp !

Antw. Taijer/mant bit is het moo:bt begilberg/3Beut.27:26.

Vervloeckt zy, die de woorden deſes wets niet en ſal beveſtighen,

doende deſelvige. Sjat. 2: 1o. Die in eenen ſtruyckelt is ſchuldigh

aen allen. @Bal.3: Ic. -

E. Vrage. Hig bataBethonbt met afſc HPenſchen afgeſchaft? ..

Antw. #heen: JIBattalſe biebuuren het ghetdobe Chriſti 3ijn/

ſtaen notij onbet betâBerbonbt bcg ſlèetg/Gphef 2:12. Ghy waert

in dien tijdt ſonder Chriſto, vervremt van het burgerſchap Iſraëls,

ende vremdelingen van de verbonden der belofte,ende ſonder Godt

in wereldt. ſtom.6:14, ſtom,3:19.

C. Vrage zijn ban bie gene/bemeſtſte onbetijet 33tthenbber dee

nabe 5ijn/gantſtij niet meer onbet betâPerhonàt begâBeta 3

Antw. De mare ghcloonighe3ijn niet onder het Verbondt beg:

Alberg/ om boog de alPet 5aligb te mitoeten meeben: dàochtang 5ijn

3p/en binnen onder be Regeliban beâlPet/ om na brſeluige harrit 2

ben atn te ſteſſen/Iſtom. 3:31. Doen wy dan de wet te niete door

het gheloove, dat zy verre, maer wy beveſtighen de wet. #lºarth.

5: 17. Ick en ben niet ghekomen om de wet te ontbinden. â. 18.

ſtom,6:14.

A. vrage, ilDat íg het 33erbombt des Euangeliums?

Antw. #et is een agenadige belofte Goorse match op: bn aſſen

bie in Chriſtum getooben/enbefarb van hare ſombert beheeren/oni

beperdienſten Chriſtinuille ſane barefonten uit bergbenen/ ener

ten eeumigen tenen ſtrarhtighlijtſt Ierſben/#oan.3 : 36. Die in den

Soneghelooft, heeft het eeuwighe leven. ?tct.2: 38/39. 13ebt,8:1 .

Dit is het verbondt dat ick met den huyſe Iſraels maken ſal na die

dagen, ſeydt de Heere, ick ſai myne wetten in haer verſtant&#
- -- CliCliC
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ende in hare herten ſalick die in-ſchryven, ende ick ſal haer tot een

God zijn, ende ſyſuilen my tot een volck zijn. g. 12. Ickſalbare

# genadigh zijn, ende hare ſonden en hare overtre

dingen en ſalick geenſins meer gedencken.

TB. m:# (ſuiftijen mien mogöt dit 39ethonbt het gijchabe gijca

CHI :

Antw. (QTuſſchen Godt aen de eene3nbe: &#ntie tuſſchen Goog

llyt-verkorene, ſoo tipt Joden, alg uit de Heydenen, aen de all

iete3müt/2.Cot,5:19. Godt was in Chriſto, de Wereldt met hem

, ſelven verſoenendé. 3irt. 2:39. u komt de belofte, ende uwen Kin

deren, ende allen die daer verre zijn, ſoo vele als de Heere toe-roe

pen ſal. #gin.9:8.

A. Vrage. âDie tg bc Middelaer batt bit Genaben-berbonût?

Antw. Jefing ſtijriftus / I. Iün.2:5. Daer is een Godt, ende

een Middelzer Godts ende der Menſchen, de Menſche Jeſus Chri

ſtus. Hºeb:. 9:15. Daerom is hy de Middelaer des Nieuwen Teſta

ments. Hºeb:.8: 9. -

A. ,,N:gs. #oeüsliigje neemt de ºbeert aen tot fijne 25bnot-gbenoa

tell : -

Antw. Sonbaerg / bie belaſtende beiaben5ijn met het patſt het

3olitie ? Jºëlattij. 11:28. Komt alle tot my die belaſtende beladen

zijt ſtom.5:6. H)eh?.8:12.

- in E," taat conditie neemt Chriſtus beſc 25onût-genoa

Il gatn ;

Anw. Onder tonbitie van Geloove enbe Bekeeringe te ſuſſen

heijertigen/jlaart. 1:14. Bekeert u, ende ghelooft den Euangelio,

3tttor. 2:38. eſai.59:2e. De verloſſer ſaluyt zion komen, name

lijck, voor de ghene die haer bekeeren van de over-tredinghe in

dCOb.

r. ,, Vrage. Is 't op beſctonbitie/ batſt boo: enghe krachten/ te

meten het Geloove, eitbc de bekeeringhe ſitſien moeten booſt

ijgeitgen ? -

Antw.j)een:meer het genaben-berhont heeft ooit de beloftehan

de Bekeeringe, en het Geloove te miſſen genen/objecj.36:26.Ickſal u

een nieuw herte geven, ende ſal eenen nieuwen Geeſtgeven in het

binnenſte van u : ende ick ſal het ſteenen herte uyt u vleeſch wegh

nemen, ende ſal u een vleeſſchen herte geven. 5: 31, Deſen heeft

God door ſijn rechter-handt verhooght, tot een Vorſt ende Zaligh

maker, om Iſraël bekeeringe te geven, ende vergevinghe der ſon

den. ?tctor. 13:48.

Vrage. Jg 65oºg goognemen en miſſebit32etbonbt ber&#enant

firachtigijfenaften acn alſt jl Henſchen? -

Antw. Hèren : maet 45obt heeft altijbt cenighe af-ſonderingle

getractſit/tiifſtben eenige bit im gen-tlam tot bit 3DEttonbt / Ende

tiifichen be anotre d'Ileinſchen??ttt. 3:25. Ghy Lieden zijt Kinde

render Propheten, ende des Verboadts, 't welek Godt me:
- - d

–



... Morgen-oefeninge. Y41

-- Vaderen op-gherecht heeft, ſegghende tot Abraham , in uwen

# ſullen alle Gheſlachten deraerde ghezegent worden?{tt. 2:19. -

5al, 4:r. . -- -

C. Vrage. parmen bit onherſtijembt opaſſe tinten irriftonnen bea ##

- ;

E- ntertºten :

Antw. Ha: 35oo meſvoor bell)ct/ aig onder cell9et/en na be k

ſleet: 3ftfootlijtfit bir: -

3Poo: bell9et/Sen.6:8. Noah vond genade in de oogen des Hee- - :

ren. qben. 12:T. - --

qBnder be âlPet/ 3Peut. To: 15. Alleenlijck heeft de Heere luſt i

ghehadt 2en uwe Vaderen, om die lief te hebben, ende heeft haer -

Zaedt na hen, u Lieden, uyt alle de Volckeren verkoren , ghclijck

t! het ten delen dage is. 3Peurig: 5.

. - d?a de ſtart/ſtom. 1c:2c. Ick ben ghevonden van de ghene die

iſ. my niet en ſochten, ſtom. 12:7. Die uyt-verkorene hebben het

ſt verkregen, maer de andere zijn verhardt geworden.

Vrage. Hiatt Goût dit objenaben-berbonöt aan afſe ſlaenſcijen
ge boog-özagen ? W - is . -

- Antw. #ſten / maerſm berbfebt ſomtijbtg met een tipt-ghes se

:: bzuchte ſaff / het felbige te doen / JHartij. 12: 5. Ghy en ſult niet -

A- henen gaen op den wegh der Heydenen,noch ghy en ſult niet ingaen -

ineenighc Stadt der Samaritanen. 33ſaſ. 147; 19/2o. ?itt.16; 6. Sy --

- werden door den Geeſt belet, het woordt in Aſien te predicken.

# A. Vrage. Het ban bit Genaben gechantt het eenige middel om 3a2 - - -

dº Iigij te huurden ; - - ## :

Antw. Ja : Iwant het heeft de belofteniſſen van oergebinshe -

ber ſonben) en nam het ecutuigb febrn in Cij:iſto / in mien alſ een

ide 5aligheilijtig/ G'dan. 6: 68. Heere, tot wien ſtallen wy henen * *

gaen, ghy hebt de woorden des eeuwigen levens. 2ïrtor.4: 12. De - l

#
5

zaligheyd en is in geenen anderen Naem,daer is geen anderen Naem - - - - -

ghegeven onder den Hemel, in welcke wy moeten zaligh worden,als - -

ds. Name Jeſus. Hºebg. 9:15. 2. ſor. 3:6.

B. m:# #g ijet dan beter âDethonbt / als het 39erbonbt ûte . " -

32fg E - "

Antw. #a: #ebz.8:6. Jeſus heeft ſooveeluyt-nemender bedie

ninge, als hy eenes beteren Verbondts-middelaer is, 't welck in

betere belofteniſſen beveſtight is. Jerem.31:31. Ickſal een nieuw

Verbondt maken. 2. dºor. 3: 6. - :

C.! Vrage llpaer in ig het Verbondt des Euangeliums beter/als het

"- Verbondt des Wets ! -

Antw. In beſt googberſen: - * . .

Voor-eerſt : 3Git gfirmaben-berbonbt ſteunt op be gerbienſtttt * *

van de Middelaer: Jlaart het âPerbond begâlberg ſteunte op de tra * .

gchtatijten dan ben#/ HBeta.9:15, Daerom is hy de Mid- f:

|

n

s

*

i

i

i
delaer des nieuwen Teſtaments. #el, 7: 22. Hy is oaſe hºger

en
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ten tweeden; Dit aperbonut belooft niet alſeen het ſchen/mate
w ootſtalſe middelen ten ſenen: 3Lig baer5ijn/begberechtighendt/be

bergen ingeberſonben/be geeft het beplighmaſtinge/gr. Hºch:.8:12.

- Ickſal hare ongherechtigheden ghenadigh zijn, ende hare ſonden,

## overtredingen en ſalick geenſins meer gedencken. 13cbt.

# # : G/9/ II. - -

Ten derden : 3Dit objenaben-berhonbt berenſcijt afſcenlijtſt Ge

is loove, en Bekeeringhe, diſ)aet betaBechonot beg ſlBerg epſcijt een

- , boſkomen gehoogſaemijepot/ſomber ergens bt minſte ſituntfielina

ge oberteſten/JIBart. 1: 14. Bekeert u, ende gelooft den Euange

lio. ?{rt.13:39. Van allen daer van ghy niet en kondet gerechtveer

dight worden door de wet Moſis, wort een yegelijck door deſen Je

ſum, die gelooft, gerechtveerdight. - - -

Ten vierden : âDit âBechonöt gijeeft ſeſne be berenſtijtttenbitie

ban Geloove, en Bekeeringe; maer het âPerbonbt bes ilBerg eufcijt

Inaet betonbite/ban golftonnen gehoogſaemhendt/ ſonder bact tot

Hitachten te gheben/ #ebt. 8: 14, Ickſal myne wetten in haer ver

# geven, ende in hare herten ſalick die in-ſchryven. «E3etij.36:

26/27. -

Ten vijfden: Dit âBerhonbt heeft de belofte ban volherdinge en

banſchere bemacingbe ten eeumigen lenen : dſl haer het âBerbenot

begâlBeta heeft gheen hemarende kracht/#ier. 32: 43. Ickſal een

eeuwigh Verbondt met haer maken, dat ick van achter hen niet en

ſal# , op dat ick hen wel doe, ende ick ſal myne vreeſe in

hen gheven, datſe niet van my afen wijcken. 1. Petr.1 : 5. Ghy die

in de kracht Godts bewaert wordt, door het gheloove tot de zalig

heydt.

Tenſeſten: Pitaberhonbt bes euangeliumg/ig een âBerboniſt

ban5alig jept boo: aſſe 25onnt-genoten: ilhaet het âBerhondt beë

âBerg kan niemandt5aligbmaſten/2. Cot, 3 ; 6. De letter doodt,

maer de Geeſt maeckt levendigh ?itt. 1a: 43. @Bal.3:ro. Soo Yele

als'er uyt de wercken des wets zijn, die zijn onderden vloeck. 20a

6:68. Ghy, Heere, hebt de woorden des eeuwigen levens.

B. #" âBanneer geeft about bit objenaben-merbonut op-gij?”

recht :

Antw. âBan hen beginne het mereſht/terſfontaina?ſbam&bal/

en banſoo poogte met de HAatriarchen beg ſPuben (Geſtamentº /

gBen.3: 15. Het zaedt der vrouwen ſal het Serpent den kopvermo:

ſelen. ſtom.4:11/12. «Bal,3:8. De Schrift te voren ſiende, dat Godt

de Heydenen uyt denghelooveſoude rechtveerdigen, heeft te voren

het Euangelium aen Abraham verkondight. ,

C. Vrage. HIBaeromſent ban Paulus aan het Euangelium/ſtom.

16:25. Dat het Euangelium is een verborgentheydt, die van de ty

den der eeuwen verſwegen is geweeſt? ---- -

Antw, ſem nat te herkenbiginghe van Chriſtihomſi in ben

beeſtje in het eube Teſtament wat buuſterbecia ghemieſt %#



-
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:

- ſomberhembt / om dat beſt verborgenthepot nog? hen lijenbenen is

joerſmegen/'t meitſt nu aen haetooth microt ghropenbaert/ g..26.

Maer nu geopenbaert is,ende door de Prophetiſche Schriften, na het

bevel des eeuwigen Godts, tot ghehoorſaemheydt desgheloofs, on

der alle Heydenen bekendt is ghemaeckt. &#pgeſ. 3 : 5/6. #5aſat,

3 : 8/18.

A. Vrage. Zijn ban aen be âBoo?-baberen ootſt aen-gebient begee2

ſtelijtſte meſbaden van het GBenaben-herbonbt 3

Antw. Ha: 1. Cor. 1o: 3. Sy hebben alle de ſelvige geeſtelijcke

ſpyſe gegeten. 1. Cor.Io:4. «Baſ.3:8. Het Euangelium is aen Abra

ham verkondight.

E. Vrage. 1)oenerſtonbenſp beſc3egeningen?

Antw. De af-beeldingen van (ſPfferhanben/en ban 35átramen,

ten/gapen ſjaer bit/alg af beeſtenbeſthaoumen/bumbeſijtſt te beta

ſtaen/H)ebt. Io:1. De wet hadt ſchaduwen der toe-komende goede

ren. 1. Jor. IC:4. Joan.1:29. -

A. Vrage. âlBagbare pope eoth op be3aligbepbt upt firatijt van het

Genaben-berbonbt !

Antw. Ja: Debz. 11 : 9. Door het geloove is Abraham een In

woonder geweeſt in Canaan, als in een vreemt landt. 5. Ic. Want

hy verwachte de ſtadt die fundamenten heeft. @Ben.49:18. Heer,ick

wachte op uwe zaligheydt. 3ftt. 15:11. Wy gelooven door degenade

Chriſti zaligh te worden, op ſulcke wyſe, gelijck als ſy.

C. Vrage, ilBat hebben mp noo: voor-deelen uit het gBenaben-bere

bonbf/doben beâDabeten beg ſQuben (@Teſtamentg ?

Antw. Deſena-boſgenbe:

voor eerſt: âlop meten dat Jefits be ſheffiag nu al ghekomen

ig/bicoan Seabao: naberen maer betmachtmicrot/1Lut. 12:23.

Zaligh zijn de oogen die ſien 't geneghy ſiet. 1. Betr. 1:1o.

Ten tweeden: jºu moet beſt genate oorſt tot be lyrnhenenſon

ber onderſchepijt toe-gheb?acht/ bact in boog-tpheil bit maer eent

noototel mag boo: be ſobenjetºphef:3:6. De Heydenen zijn Me

de-erfgenamen, ende van het ſelve lichaem, ende Mede-deel-geno

ten ſyner beloften in Chriſto, door het Euangelium. Brom.4: F1/12.

Abraham is een Vader voor alle dieghelooven in de voor-huyt zijn

de, teneynde oockhaer de rechtveerdigheydt toe-gerekent worde:

Ende een vader der Beſnydeniſſe.

Ten derden: dàu mogûtong alſta meelfilaerber hoo!-gbehagen/

ban melboogtijûg aen de 43aberen ig geſtijit St/13eba.9:8. De wech

des Heylighdoms en was doe noch niet openbaer gemaeckt.2.Ginn.

I:# # üs heeft het leven in de onverderfelijckheydt aen het licht

CbraCht.
g Ten vierden: ſang mo:ben nu btrffathter tambitien boot gijze

ſtelt ten tilden dan ben umterlijchen & Boötg-bienſt/Jllatth. 11:3o.

Mijnjockis ſacht, ende mijn laſt is lieflijck. ?ttt. 15:1o.

**

* *

ti

l

:
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Morgen-geſangh

Op de drie-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 95. Komt lact ons blijd zijn ,
in den Heer, &c. | |

I• . -

TN @bt heeft ben JThemſche in fijn HBet) l

G 't 3Berbonbt braieneng vaſt geſtt;

Tº 3Dit mag fijn âlègo:bt: Doet dat ten leven:

SPotſj niemanút in't Jllenſtijen geſlacht/

lgeeft 't Wet-verbondt aiſoo boſbracht)

De Wet kan ons geen ſeben geuen.

- 2•

3Dit ſagij Bobt met erbarmingſjaen/ | |

#p liet ging na te ſºel niet gaen/ -

#n moud ong in tien gemelfteſſe: , -

lijn ſpaatſt: Gelooft, en u bekeert,

#oo mogt gijp nimmer obcrbeert/

âDan 3onden/a9oont/ef van de #eſſe.

3•

zPit'g 't nitum 33erbonbt in gijgiſtibſorbt/

«Die hier in Goûeg miſſe doet - . .

, &alſcherlijtſt ben ſºenielerpen: -

3Pit's 't hepi boog diobeg flieueiingly/

Spitmactfit een mare i3emeſingh/ .

“Dit ſepbt ten lenen na het ſterven. - - l

4. -

&Dit ſteunt niet op ons eigen ſtratht/

312act op 't geen gefug geeft bolbgacht:

SDit ig bemiegt, hoo: Jood en Heyden: -

Soitenſcht de plicht en geeft Sctatüt/ l

#iet ig 't begin/en cynd'/genaeij'/

l#ier mogöt men nopt pandBuüt geſchetſt ttt.

t

A

Van den Heyligen Doop.

De vier-ende-twintighſte Dagh.

C.E# Hoe kan men ſith ortklieren van Gotts Genaben ertº

4 4. Antw,

–
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Antw. Hjier toe heeft de 13eere 3egbeſen in-geſteſt/inritſte 3ijn be

ſºepſige 35âcramenten/ſton.4:II. Abraham heeft het teecken der

# ontfangen, tot een zegel der rechtveerdigheydt des ge

loofs. jlaart.16:16. Diegelooft ſal hebben, ende gedoopt ſal zijn,

': die ſal zaligh worden. #artij.26: 27. Dat is het bloedt des Nieu

wen Teſtaments, het welcke voor velen vergoten wordt, tot verge

vinge der ſonden.

A. Vrage. âlbie heeft de 35acramenten in-geſteſt !

Antw. Cijgiſtug Jeſug/I. Cor.11:24. Doet dat tot mijnder ge

dachteniſſe. JI)atth. 28:19. Jllatth. 21:25.

B. #ge &teeekt de bijenabt beg âPerbonbtg in be Sacramena

ten ºf

I' Antw. jaren: 3Thaer beÃšatramenten# maertentſtenen/en

be3egelen ban be belofteniſſen beg4Pechonotg/ 1. |Betr. 3:21. Den

Doop behoudt ons, niet die een aflegginghe is der vuyligheydt des

lichaems. ſtom,4: 11. De Beſuydeniſſe ontſingh Abraham tot een

zegel der rechtveerdigheydt des geloofs. 2ïtt.8:13.

B. . Vrage. llbat bingen moet men in een Sacrament aenmertken ?

Antw. (Çmee dingen: -

Voor eerſt : «De uptmenbige tentſtenen / gelijtſt als 3ijn/het Wa

ter in ben SDoop ; Het Broodt en de wijn in ben?tbonútmale/2{rt.

8: 36. Siet daer water, wat verhindert my ghedoopt te worden.

HBlatth.26: 26. Jeſus nam het broodt, ende ghezegent hebbende,

brack hy het, ende ſeyde, nemet, eet dat. &.27. -

Ten tweeden: De betentſtenbeſafte/be melrſte in Den Boop fg/

Chriſti Bloedt: «En in het Hºepligbe?loonbtmati/ Chriſti Vleeſch

en Bloedt,Jſlaattij.26:26. Nemet,etet, dat is mijn lichaem. 1. Joan.

1:7. Het bloedt Jeſu Chriſti des Soons Godts reynight ons van alle

, onſe ſonden. ?lft.22:16. -

E. Vrage. âlºit moeten be&arramenten bedienen?

Antw. ©e mettelijtſte Dienaerg #eſu ſhriſti/JIBatth. 28: 19.

Gaet en onderwijſt alle Volckeren, haer doopende. 1.dſor. 4: 1.

1. Cor. 11 : 23. Ick hebbe van den Heere ontfangen, 't ghene ick u

over-gegeven hebbe.

A. Vrage. Hºangijt beftracht der Sacramenten aen be macrbigbepbt/

en aen het oogmerth ban bie beſcſpige bedient : ,

Antw. JP'een; maer bekracht komt alſ een ban gefing ſtijgiſting/

1.Cor. 3: 7. Soo en is dan, noch hy die plant yet, noch hy die nat

- maeckt: Maer, Godt die de waſchdom geeft.dliattij.3:II. Mck doo

pe u wel met water tot bekeeringe, maer die na my komt ſal u doo

pen met den Heyligen Geeſt. goan. 1:33.

G. Vrage l#oemertſien ban beÃŠartamenten : ,,

Antw. dBp een geeſtelijcke muſe boo: Nemertſtinghen begopbc

Hoofg/I.qtor.12:13. Wy alle zijn door eenen Geeſt tot een lichaema

3 , gedoopt. Joan.6,63. De woorden die ick ſpreke zijn Geeſt. 1.dºor.

IC - 3,

# Vrage.ſ

j
#

e

-#

-#

#

j -

i

#

i

#

i

:#
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C. Vrage. #en mie3ijn de Sacramenten kratjtigh: -

Antw. ?tſteen aen de mare 45efoonige/#art 16:16. Die gelooft

ſal hebben, ende gedoopt ſal zijn, ſal zaligh worden. «Epheſ 3: 17.

ſion.4:11: De Beſnydeniſſe was een zegel van de rechtveerdigheyd
des Geloofs. - -

ſt Vrage lºoebeeſ &acramenten3ijnt er geweeſt in ben ouden Te
*Ingnte ?

#W (d met ordinare, namelijtſt/ de Beſnydeniſſe, eiſte het
Paeſch-lam, Ben. 17:1c. Dit is mijn Verbondt, 't welck ghy houden

ſult, tuſſchen my, ende tuſſchen u; ende tuſſchenuwenzade nau:

dat al wat manlijckis, beſneden worde, «Eroid. I2: 27. Dit is den

Heere een Paeſch-offer.

'A-, Vºge boe veel &arramenten zijn er in ben NieuwenTeſla.
mente?

Antwº &met: jhamelijtſt/ de Doop, enbe het heylighe Avondt

mael,3lFlattij. 28: 9.# dan# , onderwijſt alle volckeren,

haar doopende in de name des vaders,des soons,ende des Heyligen

Geeſtes illarttb.26:26/27. 1.dor. 3/34. - -

F. Vrage dºor heel &acramenten ſteſſen beiyapiften 3

* * *#w, Seben: Jhamelijth/begºgop: Hertºomſei: De ſniſ.

ſt: 13et jºgieſter-anipt: dºet HBoumelijtſt: De Penitentie; &#nte

betfactſte ſpinſel. -

C. f #ge ill'aerom3ijn deſe vijf andere bingsngbeen aëatramen,

en 3

#", ſºmbatſeban ſiniſto niet5ijn in geſtelt algunterijthe

#nenen 5egpelen van de 35enate ##eumenâBerbonötg:

#ldant bele belofteniſſen 3ijn daar niet aen gaſt gljemaetſit/ Hºcht,

8: 12. Ickſal hareoºgherechtigheden ghenadigh zijn ſtaf.3; 27.

Soo vele als ghy in Chriſtum gedoopt zijt, hebt ghy Chriſtumaen

# ſtom 3:11. Een zegel van de rechtveerdigheyt des geloofs,
M.QUICI,6:r I.

C. e..Viage, éteſtban atobus het Sarrament van hetſaetſte ſaïne

ſet niet ? gat.5:14, fs yemandt kranek van u, dat hy tot hem

de Ouderlingen der Gemeynte, ende dat ſy over hem bidden, hem

ſalvende met olye in de name des Heeren. - -

- Antw, ijſ een/mant Jacobug ſp;eerht ban een ſalbinghe tot gee

funt-maſtingtje; en dat niet booghracht het fainingſje/maer boot

't getebt/&#. 15. Het gebedt desgheloofs ſalden ſieckenbehouden,

#aar het Paepſthe àblpſet gefrijicot tot eenboo?-herenbinge ban

de boot t/aen die ghccnijepe hebben dan met trom geſont te ſuſſen

hºogten. Deſalninghe dºet #arebug panfpzectfit/ig netg extra

#arig gemeefinoo, die tijbt tot deſont naaſtinge/3llart.6:13.

Sy ſalfden de krancke met olye, endemaeckte# geſont.

B. Vrage. âDatig de Doop ggo2 een 35acrament ?

Antw. +3et ig het eerſte Sarrament des NieuwenTeſtaments,

'matroog: de 25onor-gjenoten ontleent btſpºeligingſje ûeg#
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tergl in bt name begababerg / ürg Spong / enne beg Hºrnſigen

eiceſteg / mo:ben in de firhtbare ſterrſte in-gbelijft / ence Deet

genoten berftſaert ban bt geeſtelijtſte 3egeningen beg âBerbonûrg/

2íctor. 2: 38. Petrus ſeyde tot haer, bekeert u, ende een yegelijck

van uworde# in den name Jeſu Chriſti, tot vergevinge der

ſonden, ende ghy ſult de gave des Heylighen Geeſtes ontfanghen.

&#. 39. Want u komt de belofte toe, &c. jlaattij. 28: 19. 45aſ.

3: 27. -

Vrage, ſleat ig het teycken in ben Doop?

Antw. HBater / gijeſpeengijt op de 3Dcopeiingh / ofte baer mea

begbemafſchen/ ſoan. 3: 23. Johannes doopte oock te Enon by

Salim, dewyle aldaer vele wateren waren. dEatth. 3: 11. Ick dope
u wel met water.

Vrage. âDat ig be beteyckende ſake in ben Doop?

Antw. #et bloebt ſtijgiſti/ be ſomben af-maſſchenbe/ 2{ctor.

22: 16. Staet op, laet u doopen, ende uwe ſonden af waſſchen.

(dIit. 3: 5. Het Nadt der weder-gheboorte, ende de vernieuwinghe

des Geeſtes. I. Cor. 6:II. -

Vrage. Hºeeft de Doop geen ander gebruptſt ?

Antw. Ja : âlèant de Doop geeft een In-lyvinge in beſchra

bare ſiertſte : «Ende ner;egelt ootſt de geeſtelijtſte geteeniginge met

Cijgiſto Jeſu/ I. ſor. 12:13. Wy alle zijn door eenen Geeſt tot een

Lichaem gedoopt. ?irt. 2: 41. Die dan ſijn Woordt gaerne aen-na
Inen#gedoopt,ende daer wierden op dien dagh tot haer toe

gedaen, ontrent drie duyſendt Zielen. 65aſ. 3: 27.

Vrage. âlBit komt het toe te bogpen? -

Antw. Die baer toe van Chriſtug gheſonben3ijn/mantelijth/te

3Pienaren van het Guangeliuin/ Joan. 1: 33. Die my gheſonden

heeft om te doopen met water. Jilºattb. 28: 19. Gaet henen, leerd

alle Volckeren, haer doopende. . -

Vrage. Soubeban infnbe ban noobt/een gemeyn (Chriſten/ of

ſoort een lºgoebt-ngoum/niet mogen ûoopen/gelijtſi 2 ippota bact

35oon beſneebt? &#rob,4:25.

Antw. #Been : mant be 3Doop ig belaſt aen be25cbienaerg beg

Hºepligben gºuangeliumg / embe ig een bedieningtje in bedPante

ban be aboolijche authoritent / meſtſte macht ſirij niemanbt inach

gen-nemen / ban hie ſjoint bact tot ſtelt / 't meitſt ban be 25eſtina

beniffe foo niet kan bemeſen mo:ben : 25ehainen, dat gotſt de

gram-moebige bacbt ban %Zippora niet pgnſelijtſt ig gemeeft : De

3Boop is een publijtſte bedieninge man het tenthen beg âDethonbg/

1. dºor. 3 : 1. Alſoo houde ons een yder Menſche, als Dienaers

Chriſti, ende uyt-deelders der verborgentheden Godts. Jllattb.
28: 19. - e

Vrage. Hlpat racbt ban/ afg een #jºdenſtomt te ſterben/ eet

het ſtan in de herche geboopt mo:ben ?

Antw, GP2 ſiinbºtſteng iJet*#" mo:ben eben-inci

2 3alig!
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#gh/ hooghracht van het Benaben-serbonbt/ geſijck betaſtte

erheng ber, 3 oben/ ſtervende boog ben achtſten bagij/ eerſt bes

ſneben mierben/ #Lut.18: 16. Laet de Kinderkens tot my komen,

want der ſulcke is het Koninghrijcke Gods.Jſlatth. 19:14.2.3ant.

2: 23.

B. Vrage. #g ban be Doop niet abſoluut noobig tot 5alig jeugd

Antw, JBeen :# ig een nooûighteprken en 2 egelboo: •

bie ûeſelbige honnen gijchguptſten : niet het onbermpbelijtſt ont

beren van den Doop / maer het verachten, is het boemelijtk/

ſlur. 7:30. De Phariſeen, ende de Wet-gheleerde hebben dien

kaedt Godts tegen haer ſelven verworpen, van Johannes niet ghe

doopt zijnde. 1. HSerr.3: 21. De Doop behoudt ons niet, die een

af-leggingeis van de vuyligheydt des Lichaems: 1.Cot,7:19.4Lut.

23:43.

C. Vrage. âlPaeromſcpbt ban Chriſtug/Sloan. 3: 5. Sooyemandt

niet weder-geboren wordt uyt Water en uyt , hy en kanin het

Koninghrijcke Godts niet in-gaen? -

Antw. Chriſtug gheeft tekennen / bat bie tot be Chriſtelijtkt

ſterrſte miſte ober-treben/ moſt een ander Jihenſtijhºogden boog

bemeber-gbehoogte / ente ghedoopt morgen/ tottertheiibanſijn

openbare beinbeniſſe der Gijziftelijtſter ſheligie/?{ttor. 2: 41. Die

dan ſijn Woordt gaerne aen-namen, wierden ghedoopt, ende daer

wierden op dien dagh tot haer toe-ghedaen ontrent drie duyſendt

Zielen. - -

A. Vrage. #oe beel-maeſ moetmen geboopt mogbend

Antw. jàiet meer als een-mael : «ºgelijtlinien maer eens in

ben gheeſtelijtſten dBlijf-boom Chriſtug mogot in-gbelijft/

«Epjeſ, 4: 5. Een Heere, een Gheloove , een Doop. ââom.

II: I7.

C. Vrage. Hjoemo:btmen bangereynight van befonten die na ben

&Doop begåen moeden? -

Antw. Poo: het bloebt van Chriſtug/'t meſth one ban in ben

bepligen?tbonötmaſe mogût aen-gebient/ 3TBatth. 26: 28. Dit is

mijn bloedt, het bloedt des Nieuwen Teſtaments, het welcke voor

vele vergoten wordt tot vergevinge der ſonden. 1. Joan.1:7. Het

bloedt Jeſu Chriſtides Soons Godts, reynight ons van alle onſe

ſonden Col. 1:14. -

C. Vrage 3Baer matraebt ban noo! bie gijene bemeſtite noth niet

ten bepligen?{bonutmacigaen?

Antw. Deſe moeten hartbergeningeberſonben betrachten boot

het «Benaben-perhondt in ſtijgiſtiblocht/ / 't meith bate in hart

Doop alg een ceumighäberhoubt tot bergbebinghe van aſſchare

ſonben/ íg bepeſtight : 3üſſao betoept3Daüſugbe ophemennte op

baerborige &#oop/«Balat. 5: 27. Soo vele als ghy in Chriſtum ghe

# zijt, hebt ghy Chriſtum acn-ghedaen. &#pijeſ. 5: 26. ſtom.

2/3 • -

--
Vrage,
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Vrage. #oebanige 13erſonen moet men boopen ?

Antw. 24ſſe die men houben ſtan boo:25onot-gijenoten van het

3 Bethonbt heg 45uangeliumg/3ſtt. 2:38. Een yegelijck van u wer

de ghedoopt. Ö. 39. Want u komt de belofte toe: 1. Cor. 12 : 13.

Wyalle zijn door cenen Geeſt tot een lichaem ghedoopt. 1. Cor.

7: r4.

#apannerkan iemanlat hoog een 25onût-genoot mo:ücn

ge 4.

Antw. ?IIg hpunt Chriſten Duberg) ofteåBoo!-ouberg/ geboe

renig/g Ben. 17: 7. Ick ſal mijn verbondt op-rechten, tuſſchen my,

ende tuſſchen u, ende tuſſchen uwen zade na u in hare gheſlachten,

tot een eeuwig Verbondt, om u te zijn tot een Godt, ende uwen za

de na u. ?Irt. 2:39. u komt de belofte toe, ende uwen kinderen,

#dien noch verre zijn, ſoo vele als er de Heere toe-roepen ſal.

I. QLor.7:1

Vrage. #hart fiet bit niet afſeen op be ſoben ?

Antw. dſbeen/ mant beſe belofte ig nut oorſt aſſoo tot be ſºcnbc2

nen gbebaatbr/oºpbeſ:3 : 6. De Heydenen zijn mede Erfgenamen,

ende van 't ſelve lichaem, ende mede Deel-genoten ſyner beloften,

in Chriſto door het Euangelium. Hſionl. 4: 1o/11 / 12. GEpijeſ. 2 :

17/18/19.

Vrage. HIBoetmen ban nergens op meer fien/alg men remanot

boopen ſal/ban/of bm ban Chriſtenen geboren is ?

Antw. ?tſg men met bejaeröe perſonen te doen ſjeeft/ ban moet

men te boren fien / ofſe ootſt baet pan barcſonben beheer en / cnbe

in Chriſtum geſoooen/2ttt,8: 37. Philippus ſeyde, indien ghy van

gantſcher herten ghelooft, ſoo is 't geoorloft. ?iet. 2: 38. jihattig.
2 • 6
3 • - *

Vrage ſpacromboopt men ban be jonge ſtinbetſteng ?

An##mrſatº tºt ſtilte iſ behooren tot gotte
ofenaben-pctbonbt/enbe aſſoo ooth 3eti-genoten 5ijn man de tica

Hoften in ſtijgiſte/?{tt. 2: 39. want u komt de belofte toe, en uwen

kinderkens. 1.qtot 7:14. Hilattb.19:14. Der ſulcke is het Koning

rijcke der Hemelen. • •'

Vrage. Hlbaeromſepbt ban Chriſtug/ dſPatt.16:16. Die gelooft

ſal hebben, endegedoopt ſal zijn, ſal zaligh worden?

Antw. dſhgiſtig ſpreedt baer van bejaerbe perſonen/ hie gjee

Ioonen moeten/eetſp gehoopt mo;ben/ enige niet van filtpnt ſtine

berheng/?{tt,8:37. oſciijck Paulug ceng ſtybe van het arbeyden,

2. Çheff.3: Ic. Sooyemandt niet en wil wercken, dat hy oock niet
en ete. *

Vrage. Hlbaeromſepotbandſ,iſtug/HIBatth.28: 19. Gaet dan

onderwijſt alle volckeren, haer doopende?

Antw. Chriſtug miſ/batmen te ljepbenenſoubtſeeren dat nu

be beloften aanzibabam gebaen/barig outs: «Seitaben-berbonut/
ooth tot ſjaer/eid tot hart ſtinbeten# obſer-gijcijgwijt / en#

D 7
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roſghentie ' batſe baer op niet hare ſtinbeth eng ghröoopt moſten

motocn/griijft ?tbraham/op 't ontfangen ban 45oots aperbonbt

beſmeten mterbr/ niet fijn ſtinbeten/Gaſ. 3:8. De Schrift te voren

ſiende, dat Godt de Heydenen uyt denghelooveſoude rechtveerdi

gen, heeft te voren aen Abraham het Euangelium verkondight,#

gende, in u ſullen alle de volckeren ghezegent worden. Cpgeſ:3: 6.

ſtotn, 4:1°/11/12.

- B. , vrage il3at nuttigher than de Dobpgeten aen te ſtinbetitens/

brnººi? fi, ceſeinige niet perffaen/entebele groot gemo:ben 5ijftie/

# #tie ücſciuigbe qualijtſt hebben ontfangen in jaer fiinite

fijt laten ?

Antw. Dit ſtan mebe geſembt mo:ben ban be 25eſimbeniffelen.be

ban be Doop der 5elaeröe/ die ootſt ſomtijotg niet met motöt bt

Heeft/noeijtang mofi men bacten beſcluigbeniet na laten/32biſ.

3 : 2. Siet op de Honden, ſiet op de quade Arbeyders, ſiet op de

Beſnydinge. âtttor. 8: 13. Simon wierdt oock ghedoopt. 1. Cor.

7: 14.

B. Vrage. âeo: Gert de Doop oorſt tot 35obryaſigjembt ? -

Antw. #a/ bempie beſeinige ong 45ootgl)erbonbf/en Chriſti

bocbt inSathtig!j maerſtt/Bonn. 6: 2. wy die de ſonde gheſtorven

zijn, hoe ſtillen wy noch in de ſelve leven: g. 3. Ofteen weet ghy

niet, dat ſoo vele als wy in Chriſtum Jeſum gedoopt zijn, wy in ſy

nen doodt ghedoopt zijn. Tit. 3: 5. Het is een badt der weder-ghe

boorte, ende der vernieuwinge des Geeſtes. Joan.3:5.

Morgen geſangh

Op de vier-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

-

Stemme: ]Yſalm 1 mr. Den lofen prijs gantſch

overal, &c. /

I.

eëſurftigh mag het3fb:ahang Zacbt/

«Beſtelt natt & joint in beter ſtaet/

3ïlg doenctn mag de beſte keepben:

oBobt nam haer boo? fijn engen acil/

«En beco bact al verzegelt garn/

dſDinſjaetbalt and're af te ſchenden.

Dit 2 egel mag/ Beſnydenis,

alſaet boc: De Doop nu bn ona ig:

dºet al 3atet mertſit ûe 25anbt-genoten:

13et ſl)ater geeft geen engen fitariſt/

3 (laer 't mijft op Chriſti engen macht/ - - -

" «En op fijn blocût boo: ong betgoten. JBeſt
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JT)en boopt beſtinb'ren groot en ſiſeen/

--- ?II gaet 't getoobe niet boo? ſjeen/ -

- taBerbonot is oorſt van ſtienne ſtinb'ren;

âDoo: baerig offpiſti geeft en 25ſocht/

*- århoon't ſtindt het Chriſten merth niet boet/

Jllen moet ben 5egen niet bergino'ten.

4.

Jllijn Doop-naem geeftmm henlſaemſicht/

ſt)et niaendt mn tot mijn gſh::ficii-plirijt/

- i)er leert mn alſeg te berfaſten:

- jtlijn Doop-naemig mp tot een panot/

JBat Chriſti gunſt en liefde-banot

“De doupbel nopt en ſal log maſſen.

T

-

Van het Heylige Avondtmael.

r De vijfende-twintighſte Dagh.

A. ,,Vrage. âl3eſtſteig het tmceNe Sacrament/ofte %Zegci ban 45oûg

«Benaūen-perhonbt #
N ,,Antw. 19et beglige?ïbonttmarſ beg dieeten/r, Cor. 11:2o. Als

- ghy dan te ſamen komt, dat is niet des Heeren Avondtmael eten.

jl?atth.26: 26. Als ſy aten, nam Jeſus het Broodt, ende ghezegent

hebbende, brack hy het, ende gaf het ſyne Diſcipelen, ende ſeyde,

nemet, etet, dat is mijn lichaem.
t A: Vrage. âlDanneer heeft Chriſtug bit in-geſteit?

Antw. #nfijn ſaetſte narijt/ eetfm perraben/ en ghebangen

microt/r. Cor. 11:23. De Heere Jeſus,in ſijn laetſte nacht in welcke

hy verraden werdt, nam het broodt. &.24. jl)attij.26:25/26. ſluit.

22 : 16.

Vrage. llbeitſte 3ijn betentſtenen in het henfige?tbonbtmaet 3

Antw 252coör/en âl2jn/ſoo alg beſcſnighe mo:ben gheh?oſten

en unt-geſtoºr/enūe gebguncht/HLur.22: 19. Hy nam broodt, ende

als hy gedanckt hadde,brack het. (.. 26. Deſgelijcx oock den drinck

beker. 1. Cot.II : 26. Soo dickwils als ghy dit broodt eet, ende de

ſen drinck-beker drincken ſult,ſoo verkondight den doodt des Hee

ren tot dat hy komt.

B. ,,Vrage. Jºl moet men ootſt onghefinigt 25goobt nemen/ embe ben

âlèijn met matet mengend

Antw. Cijziftug heeft dit niet betroſen: 3Thaer hn nam Rroodt,

gelijtſt betijem noo!-quam/ende wijn, gelijtſt die voor hem ſtant/

3ilhat.26: 22. Ick ſegge u, dat ick van nu aen niet meer ſal drincken

van deſe vrucht des wijnſtocks. âLuc.22:19.Hy nam broodt. 1. Cor.

ro: 16. Hi 4 Vrage,
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º zº C. Vrage ſlàijft ong Johammed niet tot wijn en water, 13 oan.

' - 5:8. Driezijnder die getuygen op der aerde: de Geeſt,ende het wa
-j - - , “### Bloedt? -

j - tw. Johannes heeft het ooghe/ niet op het?tbonbtmael beg

Hºeeren/niact op Chriſti beobtaen het ſtrupte/ofte opfijn apoop/

“Hoan. 19:34. Een der Krijghs-knechten door-ſtackſijn zyde met

een ſpere, ende terſtont quam daer bloedt ende wateruyt. 1.goan.

| | | - 5: G. Deſe is gekomen door waterende bloedt. Jhattb.3:16/17.
B.E" 3g 't al noobigbbat men den Beker acnport 6eloouigt

Antw: Ja/mant alſoo heeft thriffug heboien/embt alſoo htte

ben het be&Deſoooige gebruptht/ #flat. 26:27. Hy nam den drinck

| | | | beker, ende ghedanckt hebbende, gafhaer dien, ſeggende, drinckt

alle daer uyt. JL)art.14:23. Sy droncken alle daer uyt. 1. Cor. 11:26.
\ w . - Soo dickwils als ghy deſen drinck-beker ſult#.

C. . Vrage, Jillaer fiaet er niet / bat be eerſte ſterrhe?tmonotmarſ

# &D intft-hekcr/3ſtt. 2: 42. Sy waren volherdende in de

eere der Apoſtelen, ende in de ghemeymſchap, ende in de brekinge

des broodts, ende in de gebeden?

Antw. 35oo mennigſjaig bier upt blijtfit/ bat'er gantſtijgbeen

Bekerig gemeeſt/ſoo memnigij blijtfit bier unt/bat aen begemenne

gBeloopige bien nietig gegenen: 19iet mo:bt maetban Broodt ge

ſp?often/ na de ſtijl beraëchrifture/alg ban een maeltijbt mogt gee

marij gemaerſtt: t ban mo:ot boog het moo:bt Broodt beghe

beele maeltijbt berftacn/ bie nochtang ſomber in:intſten niet mozbt

gehouden/?ſut.14:1. Dorij beſc plaetſe kan ſter met verſtaen mog

ben van een naiendelijtſte gemene tafcſ/ &. 46. Ende daghelijcks

eendrachtelijck in den Tempel volherdende, ende van huys tot huys

broodt brekende, aten ſy te ſamen met verheuginghe, ende in een

voudigheydt des herten. HLut.24:3c.
B. # statnoouigwrat men het stoottbºde ºnttaſſen

ondeyle:

Antw. Ja: mantſjeſile gaet ong alſoo met fijn erempel boot/

en beootſt iembt baer in be ober-een-komſte man het tentſten/ en de

betrntſienbeſafie: «Beijth het 25;aobt moet gebroken/en genuttigt/

alſoo ig het lichaem Chriſti getpoſten booſ, ong aen ben ſirupte/

ertoe uuogt dan ong boog ben geloone gegeten/ſilic.22:19. Hy nam

broodt, ende als hyghedanckt hadde, brack het. 1. Cor fo:16. Het
broodt dat wy breken, is dat niet de ghemeynſchap des lichaems

Chriſti. 1. Cot.11:24.
-

B.E ë#die3ijn de beteyckende ſaken van Citº:oobt/en ban

Ell HUM]n G -

# Lichaem en Bloedt Jeſu Chriſti/ foo alg beſtlnighe

3ijn gheh,ohen/enut bergoten tot octghedingheban onſtſonten/

jiblatth. 26; 26. Jeſus nam het broodt, ende ghezegent hebbende,

brackly het, ende gaf het ſync Diſcipelen, ende ſtyde: Nardº,

*
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dat is mijn lichaem. Jilºartij.26: 27/28. 1. Cor.Ic:16.

c. Vrage ºpoe eet men dan het Lichaem, en hoe baintfit men hd

Bloedt Chiiſti in ben?toonormaled

Antwººrd hier boot be monot beg lichaemg: maer op een geeſte

lijcke wyſe, boot ben geſoone/HIoan.6:63. De Geeſt is 't die leven

digh maeckt, het vleeſch is niet nut: de woorden die ick tot u ſpre

ke, zijn geeſt, ende leven. &#phef. 3 : 17. Chriſtus woont door

den geloove in onſe herten. 1.dſor. ro:1/2/3.

A,-, Vrage ilbo:ben ban het Broodt en wijn niet betambert in het

HIitijaem en 25ſocbt Chriſtid

Antw. Been : manthchalnen bat hier upt ſouten heel onghea

rijmtheben en groumelijthe hingjen boigben / ſoo ſtrijdt het

tegijeng de berftlatingije ban 33auſug/ I. Corint. Io : 17. Een

Broodt is het, ſoo zijn wy vele een Lichaem, dewyle wy alle eens

Broodts deelachtigh zijn. 1. dºor. 14: 26/27. Soo dickwijls als ghy

van dit Broodt ſult eten : ſoo wie dan onweerdighlijck dit Broodt
CCt,

B. . Vrage. H#oeſembt ban ſhriffug / Joan. 6: 53. Jeſus-ſeyde tot

haer, voorwaer, ſeggheick u Lieden, tenzy dat ghy het Vleeſch

des Soons der Menſchen etet, ende ſijn Bloedt drincket, ſoo en

hebt ghy geen leven iffuſelven ! -

Antw. Jeſtig ſpacecht niet ban het eten beg hemſigen 3ſbonût

maclg/'t meldt hoe noch niet mag in-geſteſt: Jllaet van een eten

des geloofs, ãj.46/35. op een gheeſtelijtlie maniere/ gijelijtſt in

hemſeinen berftlaert/ alg he diapernaiten menniſen / baiſe niet

haer mondt fijn 33ſeeſch fouben eten / j. Go/ 63. De Geeſt is 't,

die levendigh maeckt: Het Vleeſch en is niet nut, maer de woorden

die ick tot u ſpreke zijn Geeſt, ende zijn leven.

C. Vrage. Jlſaet matig ban uit te ſegghen/ 3Batth. 26:26. Jeſus

nam het Broodt, ende gezegent hebbende, brack hy het, ende gaf

het den Diſcipulen, en de ſeyde, nemet, etet, dit is mijn Lichaem ?

Antw. Chºiffug noemt het Broodt ſijn Lichaem , om dat het

een tentfien mag nanſijn Lithaem : gijelijtk afg manneer irſi van

een &thilöerpe ſtanſeggen/ dat is mijn Vader : @Bfte gelijtſt aijoo

geſtput mogüt/ 65en.41:27. Die ſeven ſchoone Koeyen, zijn ſeven

# I, Cor. 1c: 4. De Steen-rotſe was Chriſtus. ?{potal. I : 22.

e ſeven Sterren zijn de ſeven Engelen der Gemeynten.

C. . Vrage ſlâaer moetmen in Sacramenten niet cygentiijtſt ſpge2

fitn/oin bitybelijtſt berffaen te mozben ?

Antw. Beſe manier ban ſpgeſtenig ſoo ſiſaer en bumbelijtſt ont

te wetfiaen/ batſe in aſſe, Sarramenten/ ſoo beg Ouden, alg org

Nieuwen Teſtaments geheuntfit mogöt/ open. 17: 1e. Dit is mijn

Verbondt, dat ghy Lieden houden ſult tuſſchen my ende tuſſchen u.

#, 15.Dat ſal tot een teecken zijn des Verbondts. &#rob. 12: 11/27.

#" Deſe Drinck-beker is het Nieuwe Teſtament in mynen
C&C.

# 5 Vrage
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G. Vrage. Jºſlaer moeten de moogben man een Geſtament niet ene

gentſpri/en tſaer mo:ben herſtaen : -

Antw. De moorden in een teſtament moeten filaer te berſiaen

3ijn A maet dit ig altijbt niet noobigb batſe epgentiijjk na te Hete

ter mo:ben gijenomen/ alg bt ontngentijdse manier， met tentte

ſtaen te : @55elijtſt blijtſtt HLut. 22:2e. Deſe drinck-beker is het

Nieuwe Teſtament in mynen Bloede, 't welck voor u vergoten

wordt. @Ben.49: 2/3/gt.

Vrage ilbaerein miſt gijn nietgetooben dat het 25toobt berama

bert in het uitbaem gij:iffi? *A

Antw. @Pin batich oanfoube moeten gheſcoten/bat Chriſtug

HLisjacht op betaccbe mag : bat bejàgieſteroſljgiſti Litbaemſtone

betipt 252gobt nlaſten : dat ſtijgiſtüg heel lichamen heeft: dat

Chriſtug Lichaem niet grooter ig aig een klepn ſtuthje 25:ocht:

bat Chriſtug van de Jiaenſtijen/japan be abobtlooſe mo:top-ge

geten : 3Dat Çijgiſti bertjeerlijckte ſiirbaen onder de bupligbepbt

in ben Kupth ſoube gaen : #abat (gbelſtug 1Lirbacm banfiotten

en illumſenſoude konnen gegeten mo:ben/gt. 't meltitatieg niet

enig om te geloooen/mant te benige stijgift ſpacerittanberg van

bem/3 laattij.26:11. Myen hebt ghy niet altijdt. Apot.1:13. Att.
:50. - " -

. Vrage. #Thaer ig ſhott ban niet almachtigb/batijn uit 25goobt

kan alſoo boengeranderen in het lichaenn ſtijgiſtid

Antw. 25eijaſ een bat about geen onmogelijche dingen boet/gte

lijtſt dit onmogelijtſt ig in de nature/bat Chriſti iLichaem teghe,

inch op beſt plaetſen foube tegenmooguigiJ5ijn : &oo5n genoegh

tot antiagozüt/ dat 45oot niet afſcg üoet/ ſjet gijencijn meiſouilt

Honnen boen/JElatrij.3: 9. Godt kan uyt ſteenen Abraham kinde
ren verwecken. • -

B. Vrage ſlºopbt dan het Lichaam Chriſti in de Miſſe niet matra

lijtſt op-geoffert d -

Antw. Jheen: ſpant Chriſtug moet niet meer als eens mo:

op-gijcoffett /'t meirhaen jet ſtrupte polſtomelijtſt ig gbeſtbirit/

lgebg.fo:14. Met eene offerhande heeft hy in eeuwigheyt volmaeckt,

degene die geheylight worden. 13cbz.1c:1o. In welckenwy gehey

light zijn, door de offerhande Chriſti een-mael geſchiedt. i3cbg. 9:

22/25/26/27/28.

vrage. Ja het ºfferber Miſſe niet af ghehetſbet boo: be offere

ſjanbe band Beltbifederft/o Ben. 14:18. Mechiſedeck, Koninghvan

Zalem, bracht broodt voort, ende wijn?

Antw. JPleen: mant 39aulug ſoube bit ljeb2.7. niet hebben beta

ſmegen/alg in handelt van de gelijtſteniſſeiuſſchen Chriſtus, ente

tuiftijen Melchiſedeck: Jil)aer 3 bºeithiſcüerſt de Koningh, die ootſt

een Prieſter mag/fgo een aenfienlijtſt perſoon/pereerhe?#bgaijam

25gocht en HBijn/na be maniere man dat Lanot/alg Koningh, ene

be3egendtijen alg Prieſter, #. 19. Hy zeghende hem, ende ſeyde,

4. t - - geze
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ezegent zy Abraham, Gode den Alderhooghſten, die Hemelende

Aerde beſit. 1)cht,7:1. -

C. . Vrage... âlDogot de Miſſe niet hoo!-ſenbt / HTaal. 1: 11. Aen alle

plaetſeſ nen namereuck-werck toe gebracht werden, ende een

reyn ſpijs-bier?

Antw. dBeen: maer im ſpgerritt van de geeſtelijtſte offerbanden

beg Jºieumen teſtamentg: 45belijth be aſsoörg-dienſt begiaieu

men Kljeſtamentenceltijorg moet af-gebeeit in Urn qDuben &eſtaa

niente/boot be ſtootg-dienſt beg gºuden ſieſtaments/en met de

ſeinighe namen mo:bt oorſ ſelfg in ben daleumen deſtamente/be

gBobig-dienſt begjpleumen Leſtamenta gijenarmt/ijcb.13: 15.

Laet ons dan door hem altijdt Gode op-offeren een offerhande des

lofs, dat is, de vrucht der lippen die ſynen name belyden. 1.]Aeur.

2: 5. Wordet ghy dan oock ſelve gebouwt tot een geeſtelijck Prie

ſterdom, om geeſtelijcke offerhanden op te offeren. Hàſal.141:2. .

C. Vrage. 1)oe paſſen beſt moo:ben op de offerbant en beg gebrûg:

Een reyn ſpijs-offer: mant onſe gebeden en 5ijn niet reyn?

Antw. 19et iä een belofte boot betroen man het ſteune (Teſta

ment/manncer be geeſtelijthe 35ootg-dienſtfouor meerder en fina

berbet3ijn beo: Chriſtiblocht in ben geſoone/Art.15:9. Godt heeft

# onderſcheydt ghemaeckt tuſſchen ons ende haer, gereynight

ebbende hare herten door het geloove. 1. Cor.6: 11. Ghy zijt ge

reynight. 1. Joan.15:3. -

B. vrage. Indien de Miſſe geen macrathtige offerhanbe ig/maere

om moet dan ban een Altaer geſp2oſten/i3cb2.13: 1o. Wy hebben

een Altaer ?

Antw. dºet henlighe?[bonttmaeſ heeft een Tafel: jſlaaet beſen

2Iſtactis Jeſus Chriſtiig ſeibe/ nact van die ghene niet honden

aſjenieten/bie boog de ilàct ber Ceremonienſocijten ghcretijtgetta

inight te mogöcn/ofial.5:2. Sietick Raulus ſegge u, ſooghy u laet be

ſnyden, dat Chriſtus u niet nut en ſal zijn. 1. Cor. 1c:21. -

R. Vrage. Soude ban de Miſſe gijeen goede offerhande meſen / om

bc#sbang"becſonben tebeſtomen/boog die in het 19agjebner

n E

51)Antw. e5antſch niet: Ilbant ghelijtſt de Miſſeghcen engeritſijcſt

ſoen-offet is/fooftonnen be 3Dooûe bart boog niet geholpen mo:

ben : veel min begbene bie in een bergiertapa ſouben 3ijn/

13cb2.9:22. Sonder bloedt-ſtortinge en geſchiedt gheen vergevinge

ioni,6:7. Die gheſtorven is, die is gerechtveerdight van de ſonde.

1. Joan. 1:7. Het bloedt Jeſu Chriſti, des Soons Godts, reynight
ons van alle onſe ſonden. -

C. vrage, gl)oet men te offerhanbe der Miſſe niet hebben) op bat:

men daer boo2 be offerhande ſchrifïtfit!) ſeinen toe-paſſe/gbelijtſt

bc offerilanden in ben 4Duben GTeſtamente 8 -

Antw. dpren: âldant bor maren bic offerhanden hangoot in
geſteit/mlaer de Miſſe niet: 13et mibbet dan toe-paſſingeig# gea
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Ioone/ijet ſneltſte boog de Sacramenten/alg boeg tepthenen en 3ta

gcien/be affethanbe Jhriſti toe-paſt/gbal,3; 26. Ghy zijt alle kin

deren Godts door het geloove in Chriſto Jeſu. #1.27. Want ſoovele

als ghy in Chriſtum ghedoopt zijt, hebt ghy Chriſtunnaen-gedaen.

cEpijtſ 3:17. Hoan.ö:35.

Vrage. #eeft ban bet?ibonbtmatïniet anberg als mat Broodt,

"#nten bingen/aig teycke helen, ban be
ntW. H! eigt teyckenen en zeghelen, Daft

beloften beg ſjenaben-berhonbtg/I.&#ot. ro: 16. #broodt dat

wy breken, is dat niet de gemeynſchap des lichaems Chriſti? HLut.

22:29. Deſe drinckbeker is het nieuwe Teſtament in mynen bloede,

't welck voor u vergoten wort. JºlBatth.26:26.

E# ge Chriſtug dan niet in het beplige?tbonbtmael tegene

201gij ?

Antw. Hºnig bact niet op een lichamelijcke maniere tegenmoot,

bigb/maet op een geeſtelijcke maniereboer het oogt beg geloofg:

«Belijdt bp alſoo banfijn tegenmoogbigbembtſp?eetſit baet menfijn

naemaenroept/dl)atth. 18: 2o. Waer twee ofdrie vergadert zijn

in mijn nacm, daer benick in 't midden van haer. Joan. 6: 35.

#n. 14: 23. Ick en de Vader ſullen komen Wooninghe byuma
RCI1.

Vrage. J|Parijpber een ten3tbonormaeſ gaen bie miſd

Antw. #Been/maer aſfeen begbene/ bemeſtke baetſelben te boe

ten met onberfoetſten/ ofte hebben beroum oan ijaerſonben; een

oprettjtgbeſoone ; ente een noo!-nemen om in het tot komende

C5coryaligh te lenen/ 1.Cor.II: 28. De Menſche beproeve hem ſel

ven, ende etealſoo van den broode, ende drincke van den drinck

beker. #. 29. 2.Cot. 13:5. Onderſoeckt u ſelven ofghyindenge

loove zijt.

Morgen-geſangh

Op de vijf-ende-twintighſte Dagh in de Maendt.

Stemme: 39ſalm 42. Als een hert gejaeght,

ô Heere, &c.

I•

"k enbeſprenght met 'trenne ſpater/

B aBoth mijn ziele borſt na meer:

qP mijn zieſ! mat 32inch-bat ſtaet'er

éſep be ſqſafei pan uigeerd

zpogſt ith both mat näerber gaen/

g:n mijn Ziel-borſtfooberſiaen:

'k Soil ban boog die bep!'geſpnſe

&Danchtlijtſt mijn 19eylandtp:nſt. 3e
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352 r
- 2•

#g hit 't eigen 25Iocht beg #ceren ?

jaren/irſifiemaer ſuppºrt#
t{3auſûomſöub ong gaerne Heeren

3Pat het Broodt maet nierſch moet5ijn:

ººit ig 25goobt dat 't lichaemboebt,

dºllaer 't geloofbaintfit ſhriſti 25locht;

'ſ: 33ſen geen Mis-godt, 't maer een ſtijan.be/

'k âlBenſcijmarreene dêfferbante. -

3•

qſhgiſti 25ſoebt boot mp bergoten

25eeſbt mn beſc#af/

# geet met Chriſti Biſtij-genoten

t 25goobtſon als bp 't feime gaf:

## mijn 3iel in ſterbene noobt !

hilBoght geſtertkt boot 't bepligh252oobt:

âthaith itſ moet mijn groote ſonben',

Jlſtijn pardon3ijn Chriſti monben.

4.

3Thaer hoe behirſt beroen treben

dBm bieſpijg te grppen aen/

'ft 25en ban boben tot benzhen

GPntern/en met ſtijulbt helaen:

#lhaerhit geeft mnnorg een motor/

gaat mijns interen bierhaer 25locot

qBorſt dan grooteſonben henſight/

Ct1 boegſtraften boſſen bepſigjt.

Van de Gemeynſchap der Heyligen.

Deſes-ende-twintighſt
e
Dagh.

C Vrage ſlaat mertſtingen hebben beheplige Sacramenten onbet

*

-

#

::é

;

-

i

l :

-

#i-:

be mate Beſoobige 3Antw. 3p heteerſtenen/ber3
egeſen/enbe

behoertſten een gemeyn

ſchap der Heyligen in te ſtijgiſtelijtſte ſhertſte/ onber ſhriſto barc

Hooft, 3ïet. 2: 41. Die danſijn woorden aen-namen, wierden ghe

doopt, ende daer wierden op dien dagh tot haer toe gedaen ontrent

drie duyſent zielen. 1.qlot. To: 17. Een broodt is het, ſoo zijn wy

vele een lichaem. 1. Cor. 12:13.

Vrage. âDat is be Gemeynſchap der Heyligen? .
Ahtw. Hºet is een geeſtelijtſte bambt en meteenigingeber ſjeigoe

bigbe/onbet offpiſtoijaer Hooft, 1. Hoan. 1:7. Indien wy in het
licht wandelen, ghclijckhy in het licht is, ſoo hebben wys", In

-

-

# :
-

-

# # # :
: : :

- - - -- -

# # # -
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- B.

ſchap met malkanderen.&.6. «Epijeſ. 3:16. 1. Cor. 12:27. Ghy lieden

zijt het lichaem Chriſti. . '

#. ilèat dingen hebben be ſ5efoonige met maſhanüeren gre

menn :

Antw. Beſena-bolgenbe:

voor eerſt: 35n hebben ben ſeiſoen ſhobt tot een vader, en qſhaſa

ſtum/tot haer ipooft en Broeder, «Epheſ. 4: 6. Een Godt endeVa

der van alle, die daer is boven alle, en door alle, en in u alle. JPlat.

- 9.

Ten tweeden : &n hebben beſclbíghe geeſtelijtſte meſbaben ban

#«benauen wethontit/2.]ben. 1: 1. Symon Petrus, een Dienſt

necht en de Apoſtel des Heeren Jeſu Chriſti, denghenen die even

dierbaergheloove met ons verkreghen hebben, door de rechtveer

digheydt onſes Godts, en Zalighmakers, Jeſu Chriſti. ſtom.4:

II / 12.

Ten derden : &n hebben recht tot beſclnigheiätmeiſthe gotbee

ren/ſtom.8:17. Indien wy kinderen zijn, ſoo zijn#erfge

namen: erfgenamen Godts, ende mede-erfgenamen Chriſti. Hºcht.

I2 : 22/23.

A. Vrage lyebben be ſºſjeſoobigbe een naumeghemennſtjap met

dithziſto #ſil ! -

Antw, gla/ſoo naume/batſe geſepbt mo:ben afg in malhante

rente 5ijn/ en te monen/«Epheſ:3:17. Op dat Chriſtus door het ge

loove in uwe herten wone 1,otor.5:17. Gal.2 : 2C. Chriſtus leeft

1n my.

C. vrage. âlBat gelijtſteniſſen gehauptht behendige Schrift om beſt

gemennſchap ber beloonige met qſhifte upt te outſiend

Antw. De boognarmſte 3ijn beſt na-bolgende:

(r.) De gijelijdeniſſeban behanbt tufſtijen ſlaan en 33:oum/

«tphef.5:32. Dochick ſegge dit,ſiende op Chriſtum in de Gemeyn

te... #oſ2:19/2c. 4ſant. 2:16. -

(2.) De gijelijtſteniſſe aan be t'ſamen-boeginghe tuſſchen het

Hbooft/entuïtijen te ſchematen/epijefa:15. Dat ghy ſoudet op

waſſchen in hem die het hooft is, namelijck, Chriſtus. &#, 16. uyt

welcken hetgeheelelichaem bequamelijck t'ſamen-gevoeght, ende

t'ſamen vaſtgemaeckt zijnde,# alle voeghſelender toebrengin

e, na de werckinge van een yegelijck deel in ſyne mate, denwaſch

om des lichaems bekomt, tot ſijns ſelfs op-bouwinghe. I. Cor,

12:27.

(3.) De gelijckeniſſe ban te bereeniginghe tuſſchen Enten,Tac

ken,en Plantingen met ſjaer ſtammen/mortelen/en gronden/ſionl.

11 : 17. Soo eenighe der tacken afgebroken zijn, en ghy een wilde

olijfboom zijnde, in der ſelvenplaetſe zijt inghe-entet, ende des

wortels,ende der vettigheydt des olijfbooms mede deelachtigh zijt

geworden. Hican. 15:1/2. «ſoſ. 2:7.

(4) «De geijtheniſſeban bet'ſamen-boegingetuſſchen het#
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en fijn fundamenten/ 1. Betr. 2: 5. Soo word'et ghy oock ſelve

ghebouwt, als levendighe ſteenen tot een geeſtelijckhuys. # 1. Cat.

E II.

(5.) De aijelijtſteniſſe van be bereenigingheban ſpijs en dranck

met ong lictjacin/ Hoan. 6:51. Ick ben dat levende broodt, dat uyt

den Hemel neder-ghedaelt is: Sooyemandt van dit broodt eet, die

ſal in der eeuwigheydt leven. dEattij.26:26.

(6.) SD2#van de innuoningcber 3itſe en het ſirhaem/'

Gai.2:2C. Ickleve, doch niet meer ick, maar Chriſtus leeft in my.

1. Cor. 12:12/13.

Vrage i3eeft beſc Gemeynſchap der Heyligen geen uptimenbighe

pſicijten ûet 45ciootmige onder maſſianderen?

Antw, ja: 1. Cor. 12: 15. Indien de voet ſeyde, dewyle ick de

handt niet en ben, ſoo en ben ick van het lichaem niet, is die daer

om niet van het lichaem? &#. 16/17/18/#t. 45phef.4: 16. uyt welc

ken het geheele lichaem bequamelijckte ſamengevoeght, ende tºſa

men vaſt gemaeckt zijnde, door alle voeghſelender toebrenginghe,

na de werckinghe van een yegelijck deel in ſyne mate, den waſch

# des lichaems bekomt , tot ſijns ſelfs op-bouwinghe in de

CTOIC.

* vrage, aberhinbtdeſe Gemeynſchap der Heyligen tot eenige gee

ſtelijcke plichtend -

Antw. Ja: 3De 45eſoobige moeten maſſtanberen na be 3ieſe ten

goeöen ſtichten/1.3Jſjeſſ. 5: 14. Wy bidden u Broeders, vermaendt

de onghereghelde, vertrooſt de nmoedighe, onderſteunt de

ſwacke, zijt langhmoedighteghen alle. 2. @ſjeſſ. : 15. #9eb2.3 :

I2 / I 3.

A. v# Zijn be obeſoobfghe ootſt ſchuſbigbeenigbe lichamelijcke

pſitijten onttent mafſtanbeten maer te nemen d -

Antw. ja : Beobeloopigbe moeten maiſtanberen in aſie fithaa

melijtſte nooben/eiſenben/armoebe/3t. trooſten en helpen na bera

mogen/ 1. Joan.3: 17. Soo wie nu het goedt der wereldt heeft, en

de ſiet ſynen Broeder gebreck hebben, en de ſluyt ſijn herte toe voor -

hem 6# blijft de liefde Godts in hem ? Håcin. 12: 13. Jat. 2 :

I5 / IO. -

A. 'vE. 3Berenſcht deſe Gemeynſchap niet/bat te Gºeſoobigcafe

goederen onbet maſhanberen gemepri hebben ? - -

Antw. heen: âlBant begrij:iffurefpzeetfit van Rijcke en ban

Arme, enùe beſaſtaen moet fijn plichten/ 't meirſt niet ſtonbemca

ſen/ indien alle 65beloooigbe eben heel goederen moeſten hebben/

I. Tim,6; 17. Den rijcken in deſe tegenwoordighe wereldt, beveelt

datſe niet hooghmoedigh en zijn, nochte hare hope en ſtellen op de

ongheſtadigheydt des rijckdoms, maer op den levenden Godt, die

ons alle dingen rijckelijck verleent, om te ghenieten. #at.2:2/3/5.

G5al.3:28, -
-

G. vrage, wercombattanten te taſte criſiauna's#
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gemenm/?ſtt4:32. Niemandt en ſeyde dat yet,van't gene hy hadde

ſijn eygen ware, maer alle dingen waren haer gemeyn?

Antw. &bit maren ertra-o:binare tnben/ maet upt gheen regel

ſtan mo:ben ghemaecht : 't ſoube nothimelſoo konnen boog-ballen

in tm.be ban nooût: JHAaer betig nont een ſlPet gijemeeſt/batment

alſoo boen moſt/2ttt. 5: 4. Soo het ghebleven ware en was het niet

uwe? ende verkocht zijnde, en was het niet in uwe macht?

A. Vrage. #g 't ûan een ſtijgiſten met glyeoogſoft meer goederen te

beſitten alg ijn ban noohen heeft ?

Antw. Ja : il)ant nergens met bt bit perboben/maer als ten

baneſafie/mocht dit in de bepligbe &thrifture toe-gelaten: ?Ilſcene

fijtli moet de gierighendt beſtraft/ en het hertrouwen op de goede

ren/JEart. To: 24. Jeſus feyde tot haer, kinderen, hoe ſwaer is 't,

dat degene die op het goet haer betrouwen ſetten, in het Koningh

rijcke Godts in-gaen. 1.GIim.6:17. 1.(dfim.5:8.

C. Vrage. âlBaeromſepbe ban Chriſtug/HLut.12:15. Siet toe, ende

wacht u van de gieri heydt,want het en is niet in den overvloedt ge

legen, dat yemandt# uyt ſynegoederen?

Antw. &#bgiffug mcber-ſpicedit niet/ het beſitten ban goederen/

maer het onverzadelijck begeeren en na-jagen/epen of bedllenſtige

upt be obertſoebt ſolide moeten lenen: bat mogteſberg bethlaert/

2.dlim.5:9. Die rijck willen worden, vallen in verſoeckinge, ende

in den ſtrick, ende in vele dwaſe en ſchadelijcke begeerlijckheden,

welcke de Menſchen doen verſincken in het verderf, ende in den

ondergangh. #.To. Col.3:5. «Epheſ 5:5.

c. vºilà:amſ:##nant zº is zijt niet be

ſorght voor u leven, wat ghy eten en wat ghydrincken ſult?

Antw. Chriſtug verbiedt niet/het noodige huys-verſorgen,maet

bel)ephenſtbe ſogghbuſbigbenot/ maer boot be ſilhenſtheſonter

berttoumen op oſjobt/ ſooſter beo? het bergantſtelijche tijdtlijcke

ſebenig beſo2ght/ batijn be forge van het geeſtelijcke bacrombere

ſupmt / 3FMattij.7: 24. Ghy en kondt niet Godt dienen, endeden

Mammon. HIut.12:21. 1.@ſim.6:9/1o.

A. Vrage. #g het ootſt geoogſoft cenighbermaetſt te nemen ligt het

gehgnptſt het goederen ?

Antw. Ha/ alg het met een banckhart 3ieſe toe-gaet/ſonber be

mate te# te gaen/Art.14:17. Godt heeft hemſelven niet on

#ghelaten, goedt doende van den Hemel, ons reghen ende

vruchtbare tydenghevende, vervullende onſe herten met ſpyſe ende

vrolijckheydt. 1. Tim 4:4. Alle ſchepſel Godts is goet, met danck

ſegginge gebruyckt. 1.GTim. 6: 17. De Heere geeft ons alles rijcke

lijck om te gebruycken.

Vrage iſ acromfºrt aan paulus/fotorºngo. De tijd is voorts

- kort, op dat degene die blyde zijn, als niet blyde zijn, ende die koo

pen, als niet beſittende? -

Antw. #p Joog-ſepbtſoobanige tuben berberbolginge/in#

h
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ikt be of beloonight bact goederen niet ſoliden ſcher hebben/ ende

baerom berniaent bn bact/ batfe bact herten bact aen niet inoffen

bangen: baeroinſenbeijn gath/g.27. Zijt ghy ongebonden van een

wijf, en ſoeckt geen wijf plaf.62:r I. ſtom.14:17. Het Koningh

rijcke der Hemelen beſtaet niet in ſpyſe en dranck.

A vrage, Hig het niet goebt natmen tot meerder Gemeynſchap der

Heyligen in een fºtlooſter bp maiſtanberen gaet monen?

Antw. jàren/mant bit ie een engen-miſſigen#-tienſt/be

meltſtceBobt niet heljaeght: âlàant moet 65eſoobigt moet gelaſt hen

anteren tot aſſe noobige plichten bn te manen/l)eb2. 1o: 24. Laet

ons op malkanderen acht hebben, tot op ſcherpinge der liefde, ende

der goede wercken. #cht. 3:12/13. 1. Theff,5:14.

A vrage, zijn dan biefſtſooſter beloften niet goebt ?

Antw. #een : âBant beljaloen batſeſomber 45outlijtſte inſttle

ſinge3ijn/ſooftrubenſe oorli tegen 65ootglipoogbt / ende 3ijn een

ſtrith over betonſcientie/1.qſor. 7: 35. Dit ſegghe ick tot u eygen

voordeel, niet dat ick een ſtrick over u ſoude werpen. @bal.5:1. Col.

2: 23. Hebbende een ſchijn van wijſheydt in eygenwilligen Godts

dienſt, ende nederigheydt, ende het# niet te ſparen, ende en

zijn niet van eenige waerde.

B. Vrage. #g't ban ongbego?ſoft / batmen bot be fiſooſter belofte

ban nopt te ſuſſen troumen !

Antw. #a bet/ mant men matig niet beſoorn 't ghent in onſe

macht niet ſtart/ 1. Gior. 7:9. Maer indienſe haer niet konnen ont

houden, datſe trouwen : want het is beter te trouwen als te bran

den. 3 laattij.19:11. 1. Tim.4, 1/2. De Geeſt der Duyvelen ſal ver

bieden de houwelijcken. #ebt.13:4. Het houwelijck is eerlijck on

der allen

C. vrage. âBaerom prijſt ban pauſug ben ſtart bunten ſjoume

lijtſt d 1.oºor.", zº z'52/tt.

Antw. 3Paulug ſpeecht niet ban beloften bier ober te boen/

maer ban lieten biefich buytenſ 3oumelijſt met tonnen bouben/en

mijft acn/bat uit) niet om jobſbienſtighept/mart om be aenſiaene

be eſſentige troen/en emanbere rebellen/een geruſte ſtaetig/g.32.

Ick wil dat ghy ſonder bekommerniſſe zijt. &#. 26. Hſi)at. 19:11/12.

IE. E## De #tlooſter-belofte van bgumuiltige armoede een goea

e rº -

Antw. Jarens ſpant hit ig nergeng ghtboten/ja het ſtrijdt te:

ſjeng gºoörg llBoogbr/ 1.GTim.5:8. Sooyemandt de ſyne, en voor

namelijck ſyne Huys-ghenoten niet en verſorght, die heeft het ghe

loove verloochent, ende is erger dan een ongheloovighe. 2. Eijeff.

: 1o. Sooyemandt niet en wil wercken, dat hy oock niet en ete.

lft. 2C:33/34/35.

G. Vrage àlbaeromſcphe ban gſnifftig tot be ſcngelinah/51)att,

#9, 21. Soo ghy wilt volmaeckt zijn, gaet henen verkoopt wat ghy

hebt, ende geeft het den armen, "Er ſult een ſchat":

ºf

:

:
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º

den Hemel : Ende komt herwaerts volght my ? -

Antw: Chriſtus miſte ten op-geblaſen jongelingly op fijn ens

ge inertien Eeftijaenit niaſten/en baerom beproeftijntjein boot ten

iyfoiiber gijsioSt; gijelijtſt goût ſoo een buſonbct gijchoot gaf tot

Slg:atjani en Chriſttig tot Aerrug./ſonder baet unt eenigen regel

1Joo: âtiëcrete maficit/ Gent. 22 : 2. Abraham, neemt uwen Sone,

uwen eenigheid dien ghy lief hebt, Iſaac, en gaet henen na het

landt Moria, ende offert hem aldaer tot een brandt-offer. JHatth.

14: 19. - -

Vrage il)artom babben hanteâpoſtelen afſte verlaten ſtaat.

## Petrus ſeyde, ſiet wy hebben alles verlaten, ende zijn u ge

volght?

Antw. 45n habben niet de eyghendom van haer gocberen beria

ten/tilaer aſieciliijtſt het gebruyck bact can/bcnopleſi bact dan het

bijirijen/rgt http:cbirſten hadden begijenen/ flºattij. 4:22. Sy dan

B.

terſtont verlatende het ſchip, en haren vader, zijn hem ghevolght.

SPit Utijrkt Gorſt batt unt/ dat ſil úaer na ſjaer âBiſti)-ſtheepje notij

labèc#!/ Saer liteùt fit gingen bijjrijen/#oan. 21:3. Symon Petrus

ſeyde tot haer, ick gae viſſchen.

Vrage. #g be ſilooſter-belofte van ghehoorſaemheydt aen ben

&Pnetjien/volgens ſch te regulen/een goede faſe B .

Antw, dàten: âbant het ſtrijdt tegen betonſcientie/enbetegen

be ſtijgiſtelijtſte trantentity 2. Cor. 7:23. Ghy zijt diereghekocht,

wort geen dienſt- nechten der Menſchen & Baſ. 5:1. JEatth. 15:9.

Tevergeefs eeren ſy my, leerende leeringen die Menſchen geboden

zijn. -

Vrage. âlbatrom belaſte Nauſitg ban/t)ebt, 13:17.Zijt uwe voor

gangeren gehoorſaem, ende zijtſe onderdanigh? , -.

Antw. Jillen nioet baet onberbanfab3ijn in bare bedieninge na

«Bobtg llpetten' en niet namenſchelijtſte regulen/trant dit iſ hart

ſaft/ 1. Merr. 4:11. Indienyemandt ſpreeckt, die ſpreke als de woor

den Godts. ?Itt.26:22. 1. Slijcij.3:13.

Morgen-geſangh

Op de ſes-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

- -

stemme: pſalm 68. Staet op Heer, toont u

-

onverſacght, &e.

J.

c: ap:eine bieren nathtmart carn'

3)inSct de tetthct ten baer ſtatri/

Seicijaer den Tºfutil h:t iffn;

zº: attig ban cen Geloof de baliëf'

âBan



Morgen-oefeninge, 163

âBan een Verbondt het onber-pambt/

eÉn ban beg ſêſfg. Voor-rechten.

Geen ſebenfoo aen 't hooft gement/

of een tathje ontfoo meſ ge-ent)

3tig Chriſtus met fijn ſtoen:

ilèp 3ijn in Chriſto aiſe ten/

- ilèntjebben al ljet fijn gemeen;

âlDit bgeeſt ban tegen beiden?

2•

appetent'ſamenâSiebe boobt! "
«ſºngſjuipig# in nooût;

âlºp leven met malkanüer

#innaeught/en ooth in tegenſpoebt/

3üls b eene âPaienbt met banner bort/

JBat b'een heeft ig boot b'anber :

3lhaer pber heeft norbergen goer/

«Daer 't lichaem bier van lenen moet/

&Dit mengen mp niet t'ſamen:

3àochtang alg Chriſti pups-geſin

&oo traden mn ter ſtertken in/

2tig mp ten dàarijtmael quamen.

3.

ilPp oefenent'ſarm menighplicht/

ll3aer hoo? beten ben ander ſticijt/

een bogbert 't Chriſten lenen:

&Dorb niemanbt moet ontbierom 3ijn

«Een 33aepſtige dil Ronnick of 25agijn/

3Doo? 25p-geloof gebgeben :

3llenſpeetſit bact van gehoorſarmbepbt/

&n roemen op tjaer rennighepot/ -

«En op geen enige goeb'ren:

3Doth 't ig maer enrkeſ Menſchen Wet,

eſsobt heeft ong nopt die banbt geſet

'Kien pgaem ban ong gemoeb'ren.

Van de Overigheydt.

De ſeven-ende-twintighſte Dagh.

A. Vrage Hºethen be gprſoobige geen andere Gemeynſchap, alg be

gemennſthap met De Giertſte 3

Antw. 3a ſn: âl)ant in moeten oorft afg goebe 25urgergſebert

omber be burgerlijtſte regteringe ber @berighembt/ſtom.13:1. Al

le zielezy de Machten over haerset: onderdanigh. (dEit. 3: 1.
4L 2 Vex
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Vermaent haer, datſe den Overheden ende de Machten onderdanigh

zijn. 1. Beit. 2:13. -

Vrage àDan ruitig ſjetanipt ber @berighenbt in-geſteſt !

Antw. âBan 35oötſcine/iſion.13: I. Daer is geen macht als van

Godt. &.4. Sy is Godts Dienareſſe. 331eb.8:15. Pan.4:32.

Vrage. Ibacrom noemt dan petrug bitampt/I. Betr. 2:13. Een

menſchelijcke ordeninge? - -

Antw. (Gnt dat het een regeeringſje iſ onber ſlBentſtijen/ alg

Menſchen acn-ghtmerritt / ertoe bemple aſſe biebmſombere trappen

ban ſjoogljepbt/ boot GBobtailPoe?bt ſoo niet 3ijn in 't bpſomber

fit-geſtelt/gelijtſt be Hettſtelijtſte?{mpten 3ijn boo!-geſthaegen ban

Gödöt/3). 14. Het zy den Stadt-houder,&c. 1.Gºint 2: I. Koningen,

en alle die in hoogheydt zijn. Jillarth.22:17. - - - - - -

Vrage. 3ilatbeen (Chriſten met ten goede tonſcientie het atapt

ber (Gºoreigijen útbcSienen ! -

Antw. Ja: Dempie het is een goebt en nuttighampt boog het

Volck, en boog de Kercke, &#ſai.47:23. Koningen ſullen uweVoed

ſter Heeren zijn. #ſioni.43:1/2/3/4/5/6. 1. Lim. 2: 1/2. Op dat ghy

een ſtilende geruſt leven leyden meught in alle Godtzaligheydende

eerbaerheydt. &#.3. - -

Vrage. Hbat bechiebt dan ſtijgiſtug/HIut.22: 25. De Koningen

der volckeren heerſchen over haer. 3. 26. Doch ghy niet alſoo?

Vrage. Chriſtug miſte niet dat te rene 3tpofteſ ober tºt andere

ſoubetjterſchapppe boeren / gelijtſt het in bel)oben becitoningen

toc-gart inaet batſe Itebetſttijſtipen ſoubenſtijitſten/om maſhan

ürten te bienen/JJ.26. De meeſte onder u, die zy gelijck de minſte,

ende die voor gangher is, als een die dient. Jiaatth. 2o: 25/26.

»

1. |Betr. 5: 3. Gheen heerſchappye voerende over het erfdeel des
Heeren.

Vrage. ſlâaerom miſte ban Chriſtus gijeen ſtortingb3ijn ght

martkt / tictij ſlechter ober verſtigiſſen ? Joan. 6: 15. #lur.

J2 : J4. -

Antw. Teſing (Chriſtug mag niet gekomen om een aerötſch ſtoe

ningin te zijn / ofte om een politijck berfoon te mogüen/ marrijn

ruari een hertſteinrit Berfooii/ breng ampt niet mag een politijrit

#ſterſjter te meſcri/3 oan. 18:56.- Mijn Koninghrijcke is niet van de

ſe wereldt. Joan.8:11. 3Llatth.26:52.

Vrage. Jºach Jan een Cljgiſten met mat anders doen/bandtijgie

ſtug ijteft rebaen :

Antw. #a: llpant Chriſtug ig gheen ſtoopman getueeft) noth

Stijigger ſtori) tºtnifinali/ ft. 'thueltſt norijtatig goede btbieilin'

gen3ijn die de ſh:iffenen met mogen macr-nemen/J. Cut. 6; 4.

Sooghy dan gericht-ſil en hebt, die dit leven aengaen,ſettet die daer

over, die in de Gemeynte minſt geacht zijn. I. Cor,7:22.

Vrage. âlòattam fgzeecitt ban jYaulug niet van jetampt het

gortig en als jij van de ampten ontst de finiſienenſystedit?
1. Cor. 12:28. ARtw.
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Antw. pauſud ſpºerritt op andere plaetſe g:n het politijrkt

ampt/matt in urſe plaetſe ſp;terht ijſ, aſten van de kerckelijcke bt

bieningen in de G5emanntel en niet ban politijcke allipten/gºpbcſ.

4: 12. Tot volmakinge der heyligen, tot het werck der bedieninge,

tot opbouwinge des lichaems Chriſti. #laatth.28:19.

- Vrage. 34ſtart ſtrijdt ſoo ten googe Ucûleninge niet met beoºlj:i:

ſtelijtlie nrüerigheidt ?

Antw. dſbantſch niet/mant groote Toerſonen ſtonnen met nebee

righban ſjetten 3ijn/ſpſal.131:1. O Heere, mijn herte is niet verhe

ven. 1. Zlm1.6:17. 2.1ïeg.22:11/13.

G. Vrage. âldag van het Bioningbijtſte ampt in ben Ouden Teſta

mente, geen figure man het Lianing glijtºt ampt Cij:ifti 3

Antw. dſlren : âlBant als bit ban & Babitſg Lianuitgijrijrfte moſt

geſchot/ſoo is dat boo? ſjein mat buſondcrg gelueeft/#ieroin moºt

ben beheerben 4Puerijeben iiergljetig belaſt/pate anipien af te leg

gen/ alg te ſtenig in die Kamerlingh, àct.8:27, en in andere meet/

3li)art. 15:43. Joan.4:5C/51.

Vrage. #g 't een laagiſtraet geoo:left primanbt te bocben?

Antw. #a/enbe bat boigeng 650üig llpetten/iïem. 13:4, Maer

indien ghy quaedt doet, ſoo vreeſt, want ſy draeght het ſwaert niet

te vergeefs. o Sen. 9:6. Die bloedt vergiet, diens bloedt ſal vergoten

worden door een Menſchc. &#roÜ.21:12/15.
C.##naar ſp;etcht 33aullig bate niet van de lºttºbetiſe 5 kºge

giſtraten d

Antw. 32aulug ſp;eethtſooſter niet ban be Perſonen, meer van

het ampt der Overigheydt, en geeft een leffe boc: be belgjenSt 1112

bcn/ manneer bundel iuift Üat bc ®berijcden ogtit Uitgiftci en folie

ben 3ijn: #ier op ſſaen beſe moogben/ bemicitite op geen goörtogſt

iſionnennſtſje ſtenſeren paſſen/#.3. Wilt ghy de Macht niet vreeſen,

doet het goede. 1. Tim. 2:2. Op dat ghy een geruſt en ſtilleven ley

den meught in alle eerbaerheydt ende Godtzaligheydt.

C. - Vrage. âlBartom ſepot bait ſh:iſiug / .j laattij. 5: 38, Maerick

ſegge ü, dat ghy den booſen niet weder-ſtaet ? -

Antw. 13n verbiedt biet niet alle tegen fianbt 'alg blijtfit/?{rt.

, 23: 3/31. njaer 33auſtig ſeibt de beſtijctmingſje gait 35gſtaten heeft

gijetigupitfit : jl)acr hij berbiedt bic particuliere wrake tuftijen

## 25titger/iligin. 12: 17. Vergeldet niemandt quacdt voor

quaedt. JJ. 19. -

G. Vrage. âl)acroni mo:bt dan belaſt dat men maiſtanber be miſ

bacbtſat bergtoen 3 jl. artij. 18:35. -

Antw. Boot uit dat uw ſcice ongengent maakt niet flitſen otfa

fenen op onſen &#ben-narſten : & Yorij Uit prtbiebt niet aſſetlen

ſiraffe / mant anberfuig foute be 3l'agiſtraetnicinattottertigje

firaffe ofbotte magijen o;J-le2gijen / noch de âBaüer fijn ſittn:üeren

tuchtigen ſtem. 12 : 19. ER wreeckt u ſelven niet, mijn beminde.

Hleb.19:18. -

- H. 3 Vrage.
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B.

B.

A.

A.

C.

vrage, Strpben betoott-ſtraffen niet tegen bit gehoot/ JBatt.

5:44. Maerickſegge u, hebt uwe vyanden lief &c?
Antw. #ºren; iigant beſtraffen het ſanerighe: # geſtbieben

niet uit baet/of unt macthgieriggembt/maer upt ſiefbt tot de grº

retijtijgiot/gt. #Begoten babben ootſt bit gehoor aan liefde en
notntang maren nooit-ſtraffen onder barr : Defilmma man be
nnectietafelig/dl)atth,22:39. Ghyſultuwen Naeſtenliefhebben

als u ſelven. «En nochtans muierbt aen de Joden de boobt-ſtraffe
gehoben, niettegenſtaentje dat inſtifg barraPpanden moſten lief

hebben en goer boen/ «Ergü.23:4/5. Hleb.19:17/18

vrage: jglaerſmijt men hier boot niet afaſſe ggelegenthenbt om

ide ſºootſtrofe tot beſteeringe te brengen? - --

Antw. dºcent: âlpant de vreeſe bes boobtgig in hart kratijtiget

# tot gortnetruigtenbt/ate de hope van een ſoubemeſen:

#mulerg in het oude Teſtament moſt men ootſt ſogghe b:agen om
de 35oorlooſ te bekerren en notitane matenbek het Efijt booût

nonniſſen/ geeut. 22:21. Alle lieden van de ſtadt ſullen den we

derſpannigen Sone met ſteenen overwerpen, dat hyſterve. JPunt.

I5 : 33.

Vrage. # het geoorloft ben gPo:ſoghte boeren :
Antw. #ja/ mantdijotr heeft meer matig belaſt dat menſoube

eoglogbgoeren/#jubit.20: 18. De kinderen Iſraëls maeckten ſich

op, en de toghen opwaerts ten huyſe God is, ende vraeghden Godt,

ende ſeyden: wie ſal onder ons voor eerſt op-trecken ten ſtryde te
gen de kinderen Benjamins ? Ende de Heereſeyde, Juda voor eerſt.

i)et 2.11:33/34. Jºhunl.21:14. - - Ars"

v##Siimoth met geoorloftinten nieuwen (GTeſtae

mlelite :

Antw. Ha: mantben ſDorlogſja-mannen tot dCij:iſtenen moge

benut / ig niet belaſt barſt upt ben ooglog!) fouben moeten ſchrale
#nia: in tegen berijmuoitijact tot gelaten/batſ, metSolÜas

ten mochten binnen/ lut. 3: 14. Johannes ſeyde, doet niemandt
overlaſt, endelaet u vergenoegen met uwe beſoldinge. jPattij.8:

IC/II. 2ſtf. Ic:I. » .

vrage, Aleaerom bgenghbe ban bobt / Geneſ. 9 ; 6. Wie des

Menſchen bloedt vergiet, ſijn bloedt ſal door den Menſche vergo

ten worden ?

Antw. &#obt ſp;eerſt niet van een metrigen oorlogſj/ mant na

het ghcuen man bit brengennelit/ heef: «Batt in ben Gºuden (Teſta,

##ſite dºorlogen: laatt &#ontſpººrtfit dan Dat onmettts

#nºoit echte eerbigh booijen/ alg de tent benanderen bocht

# maatch-gierig benut / «Erob. 22: 13- Ghy en ſult niet doodt

ACIl.

vrage albatrom huiſbt ban Gott niet dat3Babib een (fempel

# boamen 7 bemyle hy oen Krijghs-man was ? I. (ſtijggil,

28 : 3• * •

w AntW,
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Antw. Dit fagh baer op niet/bat in oorſogh boerbe/mant dat

bebe ijp boo: 45oots ozoge/lbſal. 18:41. Ghygaeft my de necke my

ner Vyanden. 1. Sam.25:28. #llaer &Bobt miſte Bat fijn huys feite

ide gebouhut mo:ben in een tijbt van gebe / en van minder bºlidine

metinghe op dat dit mertſt te beter foubc peo:t-gart: 1.firg. 5: 5.

Salomonſeyde tot Hiram: Ghy weet dat mijn vader David niet en

konde den Heere een Huys bouwen, van weghen de cologhen, daer

mede ſy hem omgingelden. g. 4. Maer nu heeft de Heere Godt my

van rondtſom ruſte gegeven. 1. Ch:on.22:9.

B. Vrage. 1)ot is dan beſt googſegginge van het Chriſten bolrk te

herſtaen/gºla.2:4. Sy ſullen hare ſwaerden ſlaen tot ſpaden, en de hacr

ſpieſſen tot ſickelen: Het eene volck ſal tegen het ander volck gheen

waerdt op-heffen, nochte ſy en ſullen gheen oorlogh meer lee
ren ? -

Antw. Dit moet berſtaen mo:ben/ niet letterlijck, mant hart

ſoubc beſe noo:-ſegginge noch niet betuttſt mcſcit/nlaer geeſtelijck,

ban begeeſtelijtſte brede tufſtigen joden en 1):nbenen/gcityrit gatſt

beſe p?ophetic te berſiaen ig/&#ſat.1 1:6/7. De wolf ſal met het lam

verkeeren, &c. &#pjeſ. 2. Hy is onſe vrede, die deſe twee een ghe
maeckt heeft.

C. , Vrage. Jllaerſembt niet Aauſug/2.Cor. 1c:4. De wapenen on

ſes krijghs en zijn niet vleeſchelijck?

Antw. Daulug fij:ectfit biet/niet man uyterlijcke, maer gan be

geeſtelijcke l9)landen/en hoog mat mapenen men tegen de Duyvel,

de Wereldt, en de het Vleeſch moet ſtrijden/uipijef.6: 14. Doet aen

de geheele wapen-ruſtinge Godts, op dat ghy konnet ſtaen tegen de

liſtige omleydingen des Duyvels. &#, 14/15/16.

B. . Vrage. Iſeert Chriſtug onſe Vrede-vorſt niet bat mn het acroſche

ſuſſenperatiſten en in pgctie tegen / geen ooglogij om ijet tijütlijtiie

op-nemende 3 Cſai.9:6. Çol. 3:1/2. - -

Ant.Cij:iffug ig onſe Vrede-vorſt,ten opſtrijte banbe geeſtelijtſte

bgebe/nlaet uiterlijtſte maanden ſtonnen olig ogct omſijnent ruilſe/

jl)atth. 12 : 34. En meynt niet dat ick ghekomen ben om vrede te

brengen op deraerde : Ick en ben niet gekomen om vrede te bren

gen, maer het ſwaerdt. âlèn mo:ben bitſimiſg beſtreden om benua

te ſietigie/ en niet alleen om het tijûtlijtſte. Juimere betig niet

ongeoo?loft/batmen het tijûtlijtſte ootſt foetſte de bemacent/I. Gºint.

4: 8. De Godtzaligheydt is tot alle dinghen nut, en heeft de belof

te van het tegenwoordighe, en van het toe-komende leven. ilionl.

12 : 18.

A. Vrage. Tg het meſ geoo:ſoftbatinen rechten plent? -

Antw. ja: il)ant men ſtam antüerg tot fijn goet en ghcretijtige

hrmbt bitſimiſg niet ſtomen/'t meſtſt men noobigb heeft van boen/

tot onberijoubt ban fijn 13unſgefin/r.<gor,6; 4. Sooghy dan glie

richt-ſaken hebt, die dit leven aengaen, ſettet die daer over, die in de

Gemeynte minſt geacht zijn. 1.tint: Sooyemandt de ſyne,en
4 VOOI
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voor-namelijckſijn Huys-ghenoten niet en verſorght, die heeft het

geloove verloochent, ende is erger dan een ongeloovige. ?ttr.25:1.

Paulus feyde, ickſtae voor den Rechter-ſtoel des Keyſers, daerick

geoordeelt moet worden. 1. Çini.2:2.

Vrage. 1lſ)aerom ſcphe ban Cijgiſtug / JT)atth. 5: 45. Sooye.

#met u rechten wil,endeuwen rock neemt,laet hem oock den

mantel ?

Antw. Cijgiſtilg en ſpreefkt baer niet ban het glycoo:ſoft rechten

en Pleyten noo: be JBagiſtraet/maer van het blagen van ongelijk/

lieber algſichte mºeſten/ en van miſten en betijternen#
particuliere perſonen/bit natm:arthgierigtepbt en ongelijdiftte

fitn/gbelijtſtfijn heele reden op particuliere verongelijtſtingbe fiet/

&#. 41. Soo wie u dwingen ſal een myle te gaen, gaet met hem twee .

. mylen. &#.39. 1)ijif,4;5.

Vrage (3oefent dan jYauſug/1. ſor.6:r. Derftyemandt van u

lieden, die een ſake heeft teghen een ander, terechte gaen vooron

rechtveerdige, en niet voor de heylige?
- AntW.# beſtraft het onghelijck batſe malkanderen aene

beden/ente het ergerlijdt pienten ter diſj:iſtenen boo: Brybenſtijt

ijſlaagiſtraten: maer fjn ſp;eerſt alle terijt-pc:heringt niet tegen/ja

kent die boog goet/be meſtke voor Heylige geſchiedt, â.I. 3.4. Soo

gy dan gericht-ſaken hebt die dit leven aengaen, ſettet die daer over,

die in de Gemeynte minſt geacht zijn. -

---

- Morgen-geſangh

Op de ſeven-ende-twintigſte Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 72. wilt dochu gericht over

geven, &c.

I.

«: Opper-matht/bt aerbtſthe Geben

21jn gſjobcg o?öeningh/

(dien bienſte van gemenne nooben/

en tot rechtg-oogberingh:

3Be ſtioningi) en ootſt d'oude Getijterg/

3btelde Gobtg tige ijanūt/

#Soo 3ijnſe notbooth tot 25eſſerijters

33an thuiſt boog 'tgantſtijc#lanút.

2•

lietſmartbtig aen te ſºpper-matjten

3Ban dºoötterijanbt geſtelt/

«Tot ſtrafban bie &jobtg il)ct betatjten :

#Slt hebben ootſt 't gemelt
di in Qo?logb mettighlijtk te botten/ - 3D?

,
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3Be 33nantst te berſiaen/ -

«En boozta al die ſjetâ3oith beroeren/

Jillet fitatijt tegen te ſtaen.

5 • -

Gebt gebe one Socijngome ſtichterp/

GBetroum in janbt en mondt:

«Boût maſte ſjaet tot rtrijre 3Sticijterg

âBoog ſterdi en boog 'tâBerbonút: .

35oo ſian goth feifa bebtoonſte 4，5;iſten/

(ſen dienſt ban mber een/ -

25cſſerijter 3ijn dan 25urgerg tmiſten/

4En & Ditnaet ban 'r gemeen.

Van de Godts-dienſt.

De acht-ende-twintighſte Dagh.

A. Vrage. H#ebben bedrh;iſtenen gheen ambere ſlèetten te gehoo?ſ&e

nren/alg bell3etten ban be ſabetigijrmbt ?

Antw. Hafn: âDelitſt moeten inſonberbembt Bobig ſpetten

geboogſamen/ 3Brut. 1c:12. Nu dan Iſraël, wat eyſcht de Heere uwe

Godt van u? dan den Heere uwen Godt te vreeſen, in alle ſyne we

gen te wandelen, ende hem lief te hebben, ende den Heere uwen

Godt te dienen, met u gantſche herte, met u gantſche ziele. â. 13.

Om te houden de gheboden des Heeren, ende ſyne inſettingen, die

ick u heden# u ten goede. 3 Hattij.22:21. Geeft den Keyſer

dat des Keyſers is, ende Gode dat Godes is. ſigm.12:11.

Vrage. âbatig ſBobtg tienſt ? . -

Antw. 39e Bobta-tienſtig een heiligbehanbt ber:3itſe / maet

boog de Jlſaenſche fich feiten gheheel arit Bobr ten dienſte orer

geeft/#om.6:22. Maer nu, van de ſonde vry gemaeckt zijnde,ende

Gode dienſtbaer gemaeckt zijnde, hebt ghy uwe vrucht tot heyligh

makingeende het eynde, het eeuwige leven, ſtom.6:17/18/19. Blai.

I16:16. Heere, ick benuknecht.

C. Vrage. Jig hit# toe genoegb/bat men het met een ſchere leere

houdt en die beſijbt ! - - w

Antw. #een : âBant bc ftenniſſe en beſnbeniffe ban een leere

han oork# in een onherboren 3trie / JPlatti), 7: 22. Vele ſullen

ſeggen indien dage, Heere, Heere, en hebben wy niet in uwen na

me gepropheteert? 1. Cor. 13:1. Al had ick alle de kenniſſe,en wiſte

alle verborgentheydt, ende dat ick de liefde niet en hadde, ſoo ware

ick niets. Çit. 1:16.

C. Vrage llèaer in beſtaet ban de Religie?

Antw. De Religie beſtart in een tripte kenniſſe Godts, enbe in

#L 5 - ten
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een ſunbere Godts-dienſt, @Tit. 1: 1. Het is een kenniſſe der wacs

heydt die na de Godtzaligheydt is. 2.petr.1:5. voeght tot u geloo

ven deught. Sat.1:27. -

€. . Vrage. Bl3aet na moet de Religie mo:ben aen-gsſteſt 3

Antw. ?fiteen na het beſtijgen en llBoogot 45obfg/ 2. Tim. 3: 17.

Alle de Schrift is van Godt in gegeven, ende is nuttigh tot leeringe,

tot wederlegginghe, tot verbeteringhe, tot onderwyſinghe die in de

# is. â. 17. Op dat de Menſche Godts volmaeckt

zy, tot alle goet werck volmaecktelijcktoe-geruſt. Beut,4: 2. ?Itt,

17:II. Sy onderſochten dagelijcks de Schriften.

º

B. ,,Vrage. #g 't dan niet genoeg!j Carmen de Religie boſght/bit bt

â9oog-ouücrg hebben gehaüt 3

Antw. #Been/mant die ſtonnen gebmaeit hebben/ 655erij.2c:18.

En wandelt niet in de inſettingen uwer Vaderen. Zatb.1: 4. Weeſt

niet als uwe Vaderen. Lur.14:26. - -

A. Vrage. Ha 't niet gbenoegh batmen in be ſjobtg-dienſt begijts

moonte beg Lambtgooige/en de openbare ſterche?

Antw. dºeen: mant be ſ5efoonige moet infijn engen berte bere

ſeiert 3ijn/bat in de matrijspot heeft/2. Cor. 13; 5. Önderſoecktu

ſelven ofghy in den gheloove zijt gija'.' :5. jer,7:4. Vertrouwt u

niet opvalſche woorden, ſeggende des Heeren Tempel, des Heeren

Tempel, des Heeren Tempel, zijn deſe. 2.@lim.1:12. Ick weet wien

ick gelooft hebbe. - »

e. Vrage gg't niet genoegh batmen een goede mepninge heeft in't

geen Inten moet ? -

Antw. jàren: mant met ſtan in een gocbe menninghe een bala

ſtbe 33outa-ûienſt hebben/otoſ. 2:23. Leeringen der Menſchen heb

ben een ſchijn van wijſheydt in eygenwillighen Godts dienſt, ende

in nederigheyt, ende in het lichaem niet te ſparen, doch en zijn niet

in eenige waerde. 2. &am.6:7. ſlaatth. 15:9.

A. Vrage. Hlpie moet men abobtg-bienſtelijtſt ceren ?

Antw.2ſtſcen ben maten 35obt/Jſl)attij.4:1o. Den Heere uwen

Godt ſult ghy aenbidden, ende hem alleen dienen. Gbal. 4:8. «Eſai.

2 : 8. # n de Heere, dat is mijn Naem, ick en ſal myneeere

#n anderen gheven, nochte mynen lofden gheſnedenen Beel
CIl.

B. #ge ll3aerom meet men oºgobt alſeen aen-bibben en bite

nen ;

Antw. ©mbathp begbobtſjtſte eere afſten maerbigbig : Cn

oodt om dat in alleen onſ nooien en gebeden kent,enbt ooth ons

alleen helpen kan, en wil, pſal.52: 15. Roept myaen in den dagh

der benauwtheydt: Ickſâlder uuyt helpen, en de ghy ſult my ceren.

I fieg. 8:39. Ghy alleen kent het herſe aller Menſchen. Jerem,
9 : 13. -

C. . Vrage. 13oe mogben hie HLieben genaemt/bemeſtſte aen menianiſt
anberg (5oufijtfie ette bempſen/aig alleen aen ben maren#

"IW,
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Antw. De 35thzifture noemt beſeinigt/Afgoden-dienaers: enbe

baet eBootG-dienſt/ afgoderye, I. ſlot. Io: 7. En wort geen Afgo

den-dienaers. ?tput. 21:8. ?Ett. 17:16.

C. Vrage. âlpatig Afgoderye:
v

Antw. 2ïfgoberpe ig ſoo een 45obrg-bienſt/ matrin men eenigh

ASchepſel met boorg-bienſtigje cert bient/«Dal.4 : 8. Maer doe als

ghy Godt niet en kendet, diendet ghy de gene die van naturen geen

Goden zijn. 1. Cor.8:4. 1. Hoart. 5:21.

A. Vrage. JIlarij men dan de 45ngelen gheen GBobtg-bienſtige cere

bemnten :

Antw. dſ)cen: qIoſ. 2 : 18. Dat u niemandt overheerſche na ſy

nen wille in nederigheydt, ende dienſt der Engelen. ?tpor. 19: Ig.

Ick viel voor den Engel neder om hem aen te bidden, ende hyſeyde
tOt my ſiet dat ghy dit niet en doet,ick benuweMede-dienſtknecht,

Aenbidt Godt. ?tpot.22:9.

B. , Vrage. âlBaerom ijeeft dan ?tbgaham be &#ngelen acn-gijchcûen /

oſben. 18:2. Abraham boogh ſich teraerde?

Antw. ?tbaljam ſtentie beſc «Engbeien niet boo? &#ngheſen /ſoo

bat fijn neder-buygen, inlaer een burgerlijtſte eerbiedigijenbtig gez

meeſt/ na be myſe van dat landt/i3cb2.13:2. Sommige hebben on

wetende Engelen geherberght. Geni.23:7.

C. Vrage, 25abt Jacob ben 45ngbel niet acn/aſs Ijn ſpaatſt / Gen.

48: 16. De Engel, die my verloſt heeft van alle quaedt, zegene deſe

Jongers?

Antw. heen/ mant bit mag maer een menſch ban bebn-ſtanbt

btg 4Engelg/ ofte/mil men bit nemen boog een aentiübinge / #a

toubabt üien Engelaen/both bit mag gijeen gljeſtijapen &#ngct /

maer het mag de Engel des Verbondts, de Sone 4Boötg/bie Jarou

baer boog erſtenbe/dijen. 28: 16. Ghewiſſelijck is de Heere aen deſe

plaetſe. JElal.3:1. «Ben..31:42. 19oſ.12:5/6.

C. Vrage. 25ibt de ſiertfic Panio niet aen in beſt mooi ben / 33ſaſ.

132:1. O Heere: gedenckt aen David, aen al ſijn lyden ?

Antw. dſleen: jl)aer be ſiertät bibt oboot aeri ; enige berhaeibt

ban Dabiög inben/ om 45oot / menſchelijtſter mpſe boog te fietſen/

fijn 45enabe-berbond en beloften aen JDabib gebaen boo: fijn dna

homelingen/2.]Aar.6:16. Ende nu Heere Godt Iſraels,houdt uwen

Knecht mynen Vader David, dat ghy tot hem geſproken hebt, ſeg

gende, gheen Man en ſalu van voor mijn aengeſichte af-gheſneden

worden, die ſitte op den Throon Iſraels.

C. 2. vrage. llbacrom mierben tan die ſeven Geeſten aen-gbeheben ?

Rºt}JGC. I : 4. -

Antw. ipier boot mo:bt af-glycheeſot be perſoon beg #enlig!jen

Geeſitg/en gheen geſtijapen ſjeeſten /mant nergens mo:ben gele

gjeſteit onder be?tenbidberg in beu themeſ : 3Beigenligiſt Geeft

moet bietalg ſeven Geeſten bertoont/ten opfithtrailfijn beeibule

bige gaben aen beſt ſcoen ſpennepnten; de mutlekt anderg#
02
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hoogben/3ſpot. 4: 5. Seven vyerighe lampen brandende voor den

Throon welcke zijn de ſeven Geeſten Godts. ?ſpot.5:6.

A. Vrage. 25igden dan de 13epligen niet boog ong in den hemel?

Antw. dåiet in 't byfoniet/ met ſtenniſje van onſe particuliere

nooien/ Eſai.63:16. Abraham en weet van ons niet. etcieſg: 5.

De doode en weten niet met allen. 2. #eg.21:19.

C. . Vrage ſlBatſalmen ban op beſt plaetſenſeggen??tpot.5:8. De

vier-en-twintigh Ouderlingen vielen voor het Lam neder, hebben

de elck Cytheren ende goudePhiolen zijnde vol reuck-wercks,welc

ke zijn de gebeden der Heyligen. 2tpot.8:3/4. 3fpot 6:1o.

Antw. @rſe plaetſen ſtonnen maar ten hooghſtenbempſen/bat

beideplige in oen ſpemeinperigh3ijn in gijchetſen en baritkſeggin

gen/illaet niet/batſt beſe gijebeden en bantkſeggingijen doen met

buſonbere ſtenniſfe boo: particuliere perſonen bie op het aerht

3ijn: 13et 3ijn baet rugjen ſof-ſangen/maer mtbeſn Gobt noo!

:t ſeinen dienen/ofte ten hoogften/ſil bibben maerhoo: be ſitttte

ein't gemepn/gbelijdt mn bibben noo! be ſterrhein't Ooſten en

weſten, baet mp niemantig nooot in 't buſonder hennen/ #pot.

14:3. Sy ſongen als een nieuw gheſangh voor den Throon. ?tpot.

15 ; 3.

G. Vrage. âDat ig ban bit te feggen/ger.15: 1. De beereſepbe tot

mn : Alſkont Moſe ende Samuel voor mijn aengeſichte,ſoo en ſou

de doch mijn ziele tot deſen volcke niet weſen ? -

Antw.. gbefinig: àl maten die beplige JRannen noch in 't it

ben/ en baten noo! bitààorſt/ſcoſouben in te bergberfg bibben/

GE5tth. 14:14. Ofſchoon deſe drie Mannen,Noah, Daniel,ende Job,

in't midden des ſelven waren, ſy ſouden door hare gherechtigheydt

allcen hare zielen bevryden. gerob.32:33.

c. Vrage ſtºort men ban te i3epſige gantſtij geen cert aendoen?

Antw. 3ſlºten matig ſjaer ghren €5obtg-bienſtight eetcaen-boen/

nochtans moet men baer eeren baer mede dat menbanbaergotie

geüachteniſſe behoubt/enbe batmen baet crempelban brugfjffort

lie na te boigen tºch?.13: 7. Ghedenckt uwe Voor-gangeren, die u

het woordt Godts geſproken hebben, ende volght haer geloovena,

#" de uyt-komſte harer wandelinghe. 3jacob. 5: II.
JEU2,II,

B. , vrage, 3 ſtoet men de Reliquien ban af-gbeſto:hen Herijgt niet

eBobra-bienſtrijdi bemaren/ én eeten/ om een fonderlinge ſtrafbt/

üe meitſte in beleipige igd -- --

Antw. HPeen/ mant het foube een ſtijanbeſijche afgcherpe 3ijn/

barmen of obts-bienſtigje ette gaf aen fooijani he doode bingen/

1.3 Can. 5:21. Kinderkens bewaert uſelven van deAfgoden. I. Cot.

Ic:19. 3ube #.9. -

E. - Vrage ſlBaerom hebben dan de Reliquien ban &#ſiſa/een bocht

Iepenbigb getnaerſttº 2.4Reg. 13:21.

Antw. Deſe boobe beenderen 3ijn bacrom noptamster,#

j

j
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*ga/bekrachtig man beſe boobe beenberen niet afgekonnen/mart

van 45obt ; ahelijtlt in biergiºrſijffieſalten meer maclg ig te ſien/

2.ſteg.5:14. Naäman doopte fich in de Jordaen ſeven-mael, na het

woordt van den Man Godts, ende ſijn vleeſch quam weder, gelijck

het vleeſch van een kleynen Jonghen, ende hy werdt reyn. #ttor.
2 12•

3 vrage. Hjorig 't ban te berſtaen/bat de kleederen van Chriſtus,

de ſchaduwe van Petrus, de ſweet-doecken van Paulus, hebben hona

men &ietſte gheſont maſtend 3 laattij.9: 21.2lttor,5 : 15. ?tttot.

IQ : I2,

*#. 3Beſt kracht ſtath niet in beſc upterlijtſte binghen/maer

ofobt bebe opbie tijût ertra-ortinare monbeten boogſooùanighe

bingen/rothebeſtingt btgeuangxiuma: Peſe ſtrafijt gingh niet
upt ban bekleederen/maer ban Heſugſclbe/jlaart,5:3o. Terſtont

Jeſus bekennende in hemſelven de kracht die van hem uyt-ghegaen

was, keerde hem om in de Schare, en ſeyden, wie heeft myne klee

deren aen-geraeckt. ?Irt. 3:12. Petrusſeyde,Ghy Iſraëlitiſche Man

nen, wat verwondert ghyu over dit ? ofte wat ſiet ghy ſooſterck op

ons, als ofwy door#eygene kracht ende Godtzaligheydt deſen

hadden doen wandelen, ºb.16. Door het geloove in je ºm heeft ſijn

naem deſen geſterckt. #joan.5:4. - -

A."E# 3ſºlatij men den Beelden eenige ſ5obtg-dienſtige eert bts

en f: -

Antw. Jaren/mant bier tegen Iepbt klaerlijdt het thneebe Ghae

bovt/etrob.zo:4. Ghy #ſult u geen geſneden beeldt, noch eenige

# maken. Ch. 5. Ghy en ſult voor die niet buygen, noch

acr dienen. Beut.4:15/16/17. 3Deut.27:15.

A: Vrage. &íet bit niet alleen op be lºemberiſt 25ceſben ?

Antw. JBeen/maet het fiet op alle beeſben/om bat bereben op

aſſe 25etſben paſt/ooth op be beelten berººfoben/ofſaf,40:18. By

wien wilt ghy Godt verghelijcken ſtom.1: 23. Sy hebben de heer

lijckheydt des onverderfelijckenGodts verandert in de gelijckeniſſe

van een verderfelijck Menſche. Beut.4:15/16.

C. vrage. Pathmen abobt met bienen boot een 25eeſbt !

Antw. j?een: mant ooth bit ig afgoberpe/?ftt. 7:41. Symaeck

ten een Kalf in die daghen , ende brachten offerhanden tot den Af

godt. Tuü.17:3. 1. #eg.12:27/28.

A. Vrage HI)ach men ban geen 25eeſben ban gſbobt hebben ?

Antw. ſacen: «tſai.42; 18. By wien dan ſult ghy Godt verghe

# of wat gelijckeniſſe ſult ghy hem toe paſſen. Peut.4:15/16.

m.I:23.

C. Vrage. ſbacrom hebbenſe ban in het Qube Geſtament/in ben

#wel eenigje Cherubinen gijebabt / alg ootſt be metale &ſana

Antw. De ebinaten zijn aan gootſtint in-gbeſtelt/ bemeſtie
geen 25eeſden 3ijn gemuteft tot jobtg-bienſtige cere/ Moant be#

tºuble
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rubinett ſtenben in het ſpepſige berºepſigen/baerſeban het bokſt

niet konden geſien mogöen: «En bekopere &langhe is meghghte

baen alg behendt mitröt/bat menſe rootſtte/2.ſteg. 18:4. Hiſkia

verbryſelde de kopere Slange, die Moſe gemaeckt hadde, om dat de

Kinderen Iſraels tot die dagen toe haer geroockt hadden.

Vrage. HBaerom heeft 65oot dan hem ſeinen ſomtijbts inſtkere

- gebaenten# banſijn bpſ bi

Antw. &lotbemjg banſijnbpſontereteghenmoo:bigbembt/en
niet om bact na een Beeldt te maſten/ mant biebertoomingen 5ijn

berſtſjepben gemceſt in buſonbere tecchenen/ Beut. 4: 15. wacht u

dan wel voor uwe zielen, want ghy en hebt geene ghelijckeniſſe ge

ſien, ten dage als de Heere op Horeb uyt het midden des vyers tot u

# &#,16. O# u niet verdervet, ende maketuyets geſne

ens, de ghelijckeniſſe van eenigh beeldt, de ghedaente van Man of

Wijf. &#ſai.40:28. Håom.1:23.

Vrage. HIBatig het beſte ºpeeſbthan Bobt ?

Antw. De nieuwen Menſche, beſtaenbein gerechtighept en bepe

ligbembt) Col.3 : 1o. Dat ghyaen-gedaen hebt den nieuwen Men
ſche, die vernieuwt wort tot kenniſ na het evenbeeldt des genen,

die hem geſchapen heeft, efphef-4:24. Dat ghy den nieuwen Men

ſche ſoudet aen doen, die na Godt gheſchapen is in gerechtigheydt

en heyligheydt. 4

w - »e ervaren

op de acht-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

stemme: pſalm 15. wie is die ſal wonen een

paer, &c.. -

I.

gefg'r uit hout ten hemel matht?

W 't #g bie't gelooftracht te bermeeren/

«En tiebe Goorg-bienſt recht bettarijt/

aſbie hopen obobt oorſt niets en ariſt/

«Enneheng ſjoûtg niemanöthuiitttttt.

2•

gids bien een Godt, footafbrfijn ilBet/

«Been «Engel/ of geſtopt en 33:omen/

of een beeſbt boet mp bier in belet/

't leertig alleen op fout geſet/ .

'hiberfauberg tot fijn dſb?oon niet komen.

- - 3. *

'k âBerneber mp ootſt nog: mijn Heer, -

#ſch offer acn den Geeſt geheten: 3Palt

T
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- 3Danſoetſt irit bo:üerg niemanbt mert/

Ye: Maria Got icſi nimmer eer :

tº, dſ)otijtang icit arijtijaer renne 5eben.

4.

Sith Ittig noth hooft/nothbert/noth banot:

3ſ)orbreng van Heyl'ge maer gelaten/

3ètel min een ſap/een ſchoe/ een tant/

de botte 3)aufbomg mig-berftant/

il?arſuilen u dit dingen baten ?

©

Van de Sabbath.

De negen-ende-twintighſte Dagh.
r

#* vrage tot meeſterlepig te ſcouts bienſt: -

zº Antw. #ot 35oorg-bienftig / ofte een byſondere bobtg-bienſt

ban pber ſtijgiſten hp hemſeinen: ofte een openbare Bobra-bienſt

* in beoºrmepnte/ſgein, 1 : 25. Laet ons# onderlinge by-een

komſte niet na-laten. àttor. 2: 1. Sy waren alle eendrachtelijck by

- - een. Jllatth.6:6. -

B. Vrage Eeeft de byſondere Bobs-bitnfteeniaben ſcheren tijbt?

Antw gºaer toe in ban Gobt geen ſchere tijbt ghºſteſt / alg ſn't

l ghemienn/ batmen baet inſter bitſmijlg moet brfigh5ijn/ 4lut.

# 8: 1. Jeſus ſeyde haer een ghelijckeniſſe daer toe ſtreckende, dat

men altijdt bidden moet, ende niet vertragen. 1. Itjeſf.5: 17. Ridt

ſonder op-houden. Afaſ. 55: 18. 's Avondts, 's morgens, ende

des middaeghs ſult ghy myne ſtemme hooren. -

A. Vrage. 1)eeft de openbare Bobtg-bienſt cenighefetere tijbt ?

Antw. ja : bempſe be gijemenntaig het Koninghrijcke Godts,

embt een openbaret'ſamen-komſteban 45obte 3Boſch/ foo heeft

be Lioningh van bitſinjri: bacrop cºnge geſtelt) {Aaſ. Iro: 3: u

Volck ſal ſeer gewilligh zijn op den daghuwer Heyr-kracht in Hey

lige gieragie. HYſal. 118: 24, 2tpot. 1: Io. Ick was in den Geeſt op

den dagh des Heeren.

B. , Vrage. Solibt ?tbani boo: ben abat ootſt een baſic tijbt èrg

oſbobt5-dienſt hebben gehaat ?

Antw. Ja : mant & Bobt heeft ootſt hoe aen hem ghegheben ben

ſcornfien bagh nam de Scheppinge/ «Ben. 2: 3. Godt heeft denſe
wenſten dagh ghezegent, ende dien geheylight, om dat hy# den

ſelven dagh gheruſt hadde van al ſijn werck: «Eeob. 2c: 1i. 13th:

4 ; 4.

' C. Vrage. Jihort bit niet verſtaen mo;ben na benâbal aan: #

- : ntW. '

5
N
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Antw. JReen/ mant alg 45cot het metr# ban ben feffen bagh

op-nam / ſoo mag alſ g notijfeer goeot/ 65en. 1:31. Godt ſagh

alles wat hy gemaeckt hadde,ende ſiet, het wasſeer# : doe was't

avondt geweeſt, ende het was morgen geweeſt, de ſeſte dagh. Gen.

1:27. € 5en. 2: 7.

E. Vrage ſlºat niet van openbare doba bienſt hebben bepatrie
artijen geijaüt ggo: bt tuben hangſlºoſeg 3 -

Antw. Sp! hebben beſeinige ſevenſte dagh gebabt bie &Sobt na

beÃštijeppinge ijaù in-griteit / 45 rob. 16:22. Het geſchiede op den

# dagh, dat ſy dobbeld broodt verſamelden. &#rob.16:5/13/28* * *

tU. 4; 4/5.

€. Vrage. âlbaer ſtemt het ban ban baen / batmenſoomernigh
batt ge Sabbatij üet #atriarchen ſteſt in de 13eplight Schrift

IllIt E -

Antw. Daer 3ijn neef binghen bieboe bp baer ghtmeeſt3ijn/

batemen niet van leeft/ alg namelijtſt / ban bact gDoorg-bienſt / |

€5ebcÜen/ Gºffertjanden/25eſteeringe/ #t. «Enthe bit / om barbie

Rogte ſpiſtorie van Geneſis maer ſommige bpſombere dingen aan

tepthent: Ta/men leeſt ooth niet baer na neig nani en Sabbath/

ban bat 3 ſtael in Canaanig gekomen tot bemben van Eliſator/

3ijntje met een rijbt van acht bombert Jaer/2 fieg 4:23.. #n melt

hen tijbt bt Ababbathie onber-houben gemeeſt: Betig bemijs ge

noegbban be Sabbath ber patriatchen/bat.Jºl loſtg/nu ontrent

bgie ilbeken boog het genenban be ſtºet op Sinai,barrban ſpgsedit/

alg van een bekende ſake / gerob. 16:23. Morghen is de rufte, de

Heylige Sabbath des Heeren. Grob. 16: 1. «Erob.19: 1.

A-# ogbinare tijbt van openbare 65obtg-bienſt hebben

be Hoben gei)abt ? -

Antw. De globen hebben ooth beſcſhige ſevende dagh gebabt/

hemeltſte bobt op nieumg infijnibet heeft vaſt geſteſt ontſtnoot

bact/ Grob. 2c: 1c. De ſevende dagh is de Sabbath des Heeren

uwes Godts. 3Drut. 5: 14. -

A. Vrage - ilpatriaen heeft beſt bagh boo!-gaeng gehabt?

Antw. Be nacm ban Sabbath, gºſai,56.2. Die den Sabbath

houdt. Cſai:58:13.

GC: Vrage. AlBarrom míerbt big bagh een Sabbath genaemt:

" , Antw. dºm bat het een ruſt-dagh mag/ ter gbebathteniſſeban

«Boûtg ritſte op hen ſchenſten bagh na be 35theppingbe/ &#roi).

2c:1o. Maer de ſevenſte dagh is de Sabbath des Heerenuwes Gods:

dan en ſult ghy geen werck doen, noch uSone, noch u Dochter,

noch u Dienſt knecht, noch u Dienſt-maeght, noch uVee, noch

u Vreemdelingh die in uwe Poorten is ò. 11. Want in ſes daghen

heeft de Heere Hemelende Aerde ghemaeckt, de Zee,ende alles wat

daer in is, ende hyruſte ten ſevenden daghe : daerom zegende de

# den Sabbath ende heylighde den ſelven. «Erot. 29: 12. Gtn.
2, 2,

Vrage.
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n: #abben he joien niet meet &abbatijen afg ben ſerene

11 dagi) 3

Antw. Ja: mantaiſchare Feeſt-dagen, mictben ootſt Ségebaa

tijen ghenaenit / om batment baer in outſi mofi ruften / &#5ecij. 2C:

Ir. Daer toe gafick hen myne Sabbathen. ſlebit. 43 : 15. «Exub.
2S2 II,

# âpat onberſcheptt is 'er/ tuſſchen de Sabbath van den

#n dagh , enile tuſſtijen de andere Sabbathen ütt ſfeeſt

iDagen 2

Antw. De Sabbath ban ben ſevenſten dagh in o?bre ig ghea

ſtelt om altijbt te bueren : maer de andere Saudattien man ſfeeſt

bagen / maten maer moo: een rijbt/ tot dat de jl. helftag komien

ſoube/ Coſ. 2 : 17. Welcke zijn een ſchaduwe der toe-komende

dinghen, maer het Lichaem is Chriſtus. 45al. 4: 1. . ſpeta. Ic: I.

Vrage. #g dan het nierbeddebobt een morael 45eboot?

Antw. ja: nant morael ig ſoo beet te ſcgg!)en/ alg 't gijcent

be zeden en manieren man 45oorg-bienſt / en nan Ghobf3atig

bepbraen-gaet: jºu het biertje 45hrbod gebiedt de tijbt boo: open

bare morale plichten ban GBobtg-bienſt en ban Goût5aiighendt:

3Baerom mo:ot het in de morale Wet ûer thiene 5euoben gijefteit/

3Peut. 5: 12. Onder houdt den Sabbath-dagh dat ghy dien hey

# ghelijck als de Heere uwe Godt u gheboden heeft. «Eroid.
2C:

c. viage. Te er dan niet ceremonieels intitbierte Getourgie
* meeſt?

boo: een ſt

AntW.#moogt ceremoniael moet genomen/ ofte ugo, 'tabene

ſeker tijd maerig in-geſteit:ofte boog een uytwendige oefe

feninge in be ſhoote-bienſt: ofte boot met dat een voor-beeldt en fi

gure ig hanbe Meſſias. 13et bierbe 35ehobt heeft in alle baie beſebee

tentheniſſen pet ceremoniaels bufitij gebabt in bep:attijtfit.

- Voor eerſt : «De ſenenſte bagh/ na út Scheppinge te rekenen/

ig ceremoniacl, dat íg / bit mag maer noo: de tijd boog de ſosia

ſtijc ſierrſte / Col. 2: 16. Dat u dan niemandt en oordeele in ſpyſe

-

ofdranck, ofte in het ſtuck des Feeſt-daeghs, ofte der nieuwe

Mane, ofte der Sabbathen. Gaſ. 4: Ic. *

Ten tweeden : i)ct micrbe Gebobt belaſt be t'ſamen-ſtomſte tot

be openbare âDetgabetingben/ en bat om aſbaer de uytwendighe

Godts-dienſt te ghebzunchen / en ſoo g!jebicot het be Ceremonian

ber ſiertſte ban matr te nemen / pſal. 92 : 1. Een Liedt,een Pſalm

op den Sabbath-dagh. Dſaf.59:6.

Ten derden : @Both mag de Sabbath her Jobcn Saeu in cere

moniael , üat is / een figure, en voor-beeldt , batſe in baer

-# ſjabt bubbelbe Gºffertjanden : en.be batſe af-beelte

een ruſte over voor het Volck Godts.

ruſte beg #Emelg / #hitm, 28; 9. Maer op den Sabbath-dagh

twee volkomene een-jarige Lammeren. Hºet:. 4:9. Daer blijft dan

jl? - Vrage.
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B. , Viage. l3ag er nietmerg ceremoniacls ten opſichtbanberuffe +

betToocnpan haermerth :

Antw. Ja: ik)ant haer ruſten ban arbenbr/mas niet alleen om

ilaer boog de aſsobtg-dienſt beter te konnen plegen: itlaer betru

ften ſelve mag doe een beguame af-beeldingbeban be geeſtelijdte

ruſte leg Jºieumen teſtaments / af-beeldende Chriſſi ruſte in

ben grabe: {}icrom mag eock bit ceremoniael boog bittijb/bat be .

# 3ſteenberg op ben &abbath-bagh met de boottºmiſbegee

aft hebben/ofroij.31: 14, Onderhoudt dan den Sabbath, dewyle

hy ulieden heyligh is: wie hem ontheylight, ſal ſekerlijck gedoodt

worden? Want een yeghelijck die op den ſelveneenigh werck doet,

die ziele ſaluyt-gheroyt worden uyt het midden harer Volckeren.

, dàtini.15:35. «Ba1.4:1/2.

B- Vrage. 39an mat meetſten moffen begoben ruſten :

Antw. â9an alle bienſtbarrenmeſteijth merth / op het neſt/ep

ûe marct/in bt huuſen/+t. 4Leb.23:21. Geen dienſt-werck ſult ghy

doen. dàcij.13:16. Annog 8:5. -

C. Vrage. il?atig ban cligentiijtſt be morale manier van het bierbe

G5hebobty 't mcicſt ober-echt-Hontt met bell9et betilatuten / eube

baerom nemt kan afgeſchaft mo:ben ? - - - -

Antw. Het weſen ban het bietbegbebobt heftact ºpgentſjtſt hier

in / batmen moet hebben een Bafte ruſt-tijdt om tien openbaren

oBobtg-bienſt na Gobtgilperten te betrichten / (meltſte bat nu bie

tijbtſal 5ijn/bat heeft belperte hengelt / na 3ijn met gijenaſſen/en

na beranberinghe bct tuben)ſon bat het weſen man het bierbe ſite

hoot ſepbt in ierſe moogben43eut. 5:12. Onderhoudt den Sabbath

dagh, dat ghy dien heyliget : gelijck als de Heere uwe Godt u gebo

den heeft. &#rob.16:23. 3 Battij.5: 18. voorwaer ſegge icku, tot

dat deHemel ende de Aerde voor-bygaen, en ſal daer niet een jota,

noch een tittel van de wet voor-bygaen.

A. Vrage. ſlaat morale, en altijbf-bunrenbe plichten berGoûts

bieinſt nerenſchte be&abbath bagijber joben ?

Antw. GDeſe feg na-bolgenbe:

(1.) 13et te ſamen honden in beâBergaber-plaetſen tot begbobº

bienſtige oefeningen/HIut.4:16. Jeſus quam tot Nazareth daer hy

op-gevoedt was,ende gingh na zijn gewoonte, op den Sabbath-dagh

in de Synagoge. 13ebt. Ic:25. -

2.) @penbare gijcheben en hartritſeggingen boen/ &#5erij.46:3

Oock ſal het Volck des Landts aen-bidden voor de deureder ſelver

poorte, op de Sabbathen. Art. 2:42.

(3.) ſalahnenfingen/HAfaſ. 92: 1. Een Liedt, een Pſalm op den

Sabbath-dagh. 1. Cat. 14:15. - -

(4.) het nog?-leſen ban brâthgifture/3ett.13: 14. Ende gegaen

zijnde in de Synagoge op den dagh des Sabbaths, ſaten ſyneder,

4. 15. Ende na het leſen der wet ende der Propheten, ſonden de

Overſte der Synagoge tot haer,&c. alut. 4:16.

------- (5)#tt
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(5.) #et pgebichen ban &#obtg4lºoo?bt/3ſtt.15:21. Moſes heeft

'ervan oude tyden in elcke ſtad die hem predicken, ende hy wort op

elcken Sabbath in de Synagogen geleſen. 2. @Tim.4:2. -

(6.) i3et berfoggen ban?iëHmoeffen/en ander onderboubt boog

?Erme/en nog? be goûts-bienſt/ jihatt.12: 41. Jeſus geſeten zijn

de voor de Schat-kiſte, ſagh hoe de Schare geldt wierp in de Schat

kiſte. 1. Cor. 16:2.

A. Vrage. &oube ban bit bierbe gºijebobt noch fijn ſtracht hebben

/

onder de ſtijgiftenen !

Antw. Ha/boo?ſgo beeſaſg het moraelfg/mant morale geboa

ben5ijn niet afgeſchaft/Saecom heeft de licere beſchigſje niet fijn

engenâBinger in ſteene (diafelen in-geſtijgen en/d laattij.5:18. Voor

waer ſegge ick u, tot dat de Hemel ende de Aerde voor-by gaen, en

ſal daer niet een jota, noch een tittel van de Wet voor bygaen.

# 31 :#. De twee tafelen, beſchreven met den vinger Godts.

«Eroù.34:28,

cºrage. teanom ngenit ban 3baltſug beÃšabbatijen ſchaduwen,

nl. 2:17 3
Antw. Bauſugſtet hier op be gigobtſche Sabh / en mertſtt

de Sabbathenaenboegſoe peel agg beſeinige op de joobtſtije mnſe

gijeljouben mierūen/met Gºffertjanben/ Ceremonien/en ooth met

#oobtſtheºnfettirigen/tegeng beloop van Chriſti regeringe aen/

ſl.22. Welcke dingen alle bederven, door het gebruycken na dege

boden en leeringen der Menſchen. &..14/19.

Vrage. âl?at beſtraft ban iſ)aulug/gBal. 4: 1o. Ghy onderhoudt

dagen, ende maenden, ende tyden, ende jaren?

Antw. 19erſeipe dat in Col.2: 16/17 beſtraft/namelijtſt/bat be

Chriſtenen op be gooötſche maniere/bolgheng bellBetüer dººrree

monien bt joobtſtijefeeſt-tagen en &Sabbatiyeh noch ûnbergiela

ben/alg noobtſahelijtſt /en alg Gertinottien die op beſtomſte beg

Jilleſſie maten fi /het uurſche ſtreebt tegeng het Chriſtendom

aen/v.r1. Ick vreeſe voor u, dat ick niet eenighſins tevergeefs aen

u gearbeydt hebbe. Bal.5:2. . -

n:# moat tijbt ban openbare Gebtg-bienſt houdt het Chaia

nD01n E

Antw. #ct qThaiſfenbom onberhout den eerſten dagh der wcke,

in plaetſe banden ſevenſten dagh,2ict. 2o : 7. Ende op den eerſten

dagh der weke, als de Diſcipelen by een ghekomen waren. 1.Gov.

16:2. Op elcken eerſten dagh der weke.

Vrage. Zijn beoºſj:iſtenen acn een ſºftere tijbt nerbonben?

Antw. ga / en batuur kracht van het vierde Ghebodt, 't meldt

niet ig afgeſchaft in fijn weſentlijcke berpiitijtinge/om een baſten

tijût ban openbaten 65obtg-dienſt te hebben/JBeut,5 : 12. Onder

houdt den Sabbath-dagh. HilPattij.5:18.

C. Vra. #lg het niet een bemijg ban een hierin geloobtſbarmen norf)

ùagen onberijouët/golgens het feggen ban #Nautug/ááom. 14:5/6 3
3ll 2 ARtW,
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Antw. JDeen : lb)ant Bauſugſpeecht oanfierth-gieſoobigje

“Chriſtenen tipt de l)entlenen/ bemeſtſtc ben bagh beg tºeeren hieſe

tien goºien ben jiaootſthen bagh: enile bij ſpºrtthroan ſtaatſi-gbea

docuige Joden/üe meitſie notij acn aſ gaat joobtſche jfeeſt-bagen

hſebelt hangen: üaeroin ſtudt hij/8). 6. Die den dagh waer neemt,

die neemt hem waer den Heere, Natig / den Heere Chriſto, alg

blijtli:/$5.9/14.

Vrage il)at gronnen hebben mn boog het houten banden eer

ſten dagh der weke, batig / ban den Sondagh, in plaetſe ban ben
ſevenſten? -

Antw. 25thalnen berebenghenomen banº-opſtandinge Chri

# uyt den dooden, ſud ſjebben hun deſe rebellen tot onúct-holla

Inge:

Voor eerſt: De p?attijtſte en gijemoonte oan ſtijgiſtugſeſtje/en

banfitne?lpoſtelen/ gigan.2c:26. Ende na acht dagen waren ſyne

Diſcipelen wederom binnen, ende Thomas met haer, ende Jéſus

quam als de deuren geſloten waren, ende ſtondt in het midden, en

ſeyde, vrede zy ulieden. Het...22:7.

Ten tweeden: 1)ct gebotthan Aaulug/ 1.4iot.16:2. Op elcken

eerſten dagh der wèkelegghe een yeghelijck vanuyet by hemſelve
h. ,

w: derden: penaem die beſc Sagh byaegſjt/?tpot. 1 : 1C. Ick

was in den Geeſt op den dagh des Heeren. -

C. Vrage. Doo: mieng laſtig de ſevenſte dagh berandert in de eer

ſte dagh der welke tot een Saºbatſj-bagh ? -

Antw. @fte booziaſt ûct 2tpoſtelen/ oftc 't gjeen maerſtijl!tica

ſijthetig / bao: gºij:iſiunt gefuln ſeine/2ëtt. 1 : 3. Hy ſprak met

haer van de dinghen die het Koninghrijcke Godts aen-gaen ?tpot.

1: Ir. Op den dagh des Heeren. 3L)attij.12: 8. De Sone des Men

ſchen is een Heere oock van den Sabbath.

–T– w &

- Morgen-geſangh

Op de negen-ende-twintigſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 3Dfaitn 116. Ick heb den Heer liefwant

- hy heeft verhoort, &c. -

I• w w

Obtgààoſtſf heeft tot fijn dienſt een baffe tijbt:

#elfg Elbainſtteegh de laſt ban fcgen ik gen:

NDzegt Sattatij Gotti de battiartijen ſagcti/

«En 't metrii moſt doe van Joden5ijn beenlijût.
2,

«Gootgleet ſtelt vaſt dat 't ſcnente getcelt
H9att* - - - - - -

» '*
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âDan onſetijbt ten oSoutg-dienſt 3w Gearben/ .

't Lembt oorſt tot laſt van ong. Die min noti, teneii/

i?oe moel bit menigij Chriſtenſect Uctusrit. -

• •

3De ſtrenge ruft op ſtraffeſfd man te boobt/

H3et bubbelen van Ixate (Cffer-ſchapen :

GÖotſt 't ?ificeliſt ban ong 1)teren fitſte finpr!1

'J'n 't graf mag doe-matig ºpgen acn cc 3G Jöt.

4

31)aer (Cernyeſ-gatigh/ De Malmen/ en 't Gciſcot'

Hºet jhrebichen/ beººteünig, en het teſen

3Dan de Stij: fruit:/5nn nu not) alg noa: beſen/

â999: Cijgiftellen een bafte Saucatijn-ruet.

5.

Soo moet de martt/bc bal/bc ſtrart/ het beſt/

het huwfgefin/en oot t de milität tuften/

ºp dat men ong in 45gst mogen berluften:

dºet noodige alleen ig ben geſttit.

Van de Staet na dit Leven.

De dertighſte Dagh.

A. Vrage. il)at boo:becI ſai het gijccen/ bat men incorchtg-bichtſt

bſintigin macr neemt de

Antw. De Gootgatighenet heeft een groote belofte i. Tin1.4:8.

De Godtzaligheydt is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des

tegenwoordigen, ende des toekomenden levens. l3etj:.12:39. Wy

gelooven tot behoudinge der zielen. 1.33etr. 1:9.

Vrage. âbanneer beſtomit men de befiftingij: ban ljet tocſionnen

beleven:

Antw. HYa dat beoºljeſoociat gheffo:nen zijn,' 1. Cer. 15 : 19.

Indien wy alleenlijck in dit leven op Chriſtuin zijn lopende, ſoo

zijn wy de ellendighſte van alle Menſchen. 2.«Cor. 5: 1. #oalt.

5 : 24. -

Vrage. Hlºuzben de Zieſen Sergijene die geſto2Een 5jn niet terſt

gefungeet in een Vagevyer ?

Antw. dºcen/mantſn3ijn 3atigh terſtonbt na be bocht/?ipot.

14: 13. Zaligh zijnſe die in den Heere ſterven van nu aen. íllit.

23 : 45. Heden ſult ghy met my in den Paradyſe zijn.

Vrage. âlBaecoln ſeriët ban Mattttig/I. Cor. 3:15. Sooyemandts

werck ſal verbrandt worden, die ſal ſchade lyden, maer ſèlve ſal hy

behouden worden, doch alſoo als door vyer : -

u Jlº 3 AntW.
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Antw. Batiſtiefv:eecht niet van een vaghewyer tot ſtraffe ber

quabelbertſten / mant ûit byee baet ſyp banipteedtt / pzoeft oorft

goeie inertien/#. 13/14. maer by ſpeecht van een niet ber be

2oebinge obet 't genie uber ſeert en prebitfit ban gefug ſhgiftug:

't meitſt ig) het eper ban# en de batt beproevinghe beg

«BreffeG/JPiaftij.3 : 1 r. Hy ſaſu doopen met den Heyligen Geeſt,

ende met vyer. I. ſbcat. 1:7. ?fpot.2: 2. Ghy hebt beproeft degene

die ſeggen datſe Apoſtelen zijn, ende en zijn't niet.

Vrage. #oeſepijt dan Chriſtug/d Hatth.5: 26. Voorwaer ſegge

ick u, ghy en ſult daer geenſinsuytkomen, tot dat ghy den laetſten

penninghſult betaelt hebben?

Antw. Chriſtug ſpaertſit van burgerlijcictmiftingen/en belaſt/

batmen by tijûtg niet fijn tegenpartipe faiften te perfoenen/eecijn

het untetfie vecht nogüert) &.. 25. Weeſt haeſtelijck wel geſint tegen

uwe teghen-partye, terwyle ghy noch met hem op den wegh zijt.

JBattij. Ic:5c. jl)attij.5:4C. »

. Vrage.. ibog menſfijt van pauſulg / 2. @lim. 1: 18. De Hee
re#shem, dat hy barmhertigheydt vinde by den Heere in dien

dagh ? -

Antw, Aatifugfiet op het Bagij beg @gºbceſg/ manneer in

menſcht dat Oneſphorus matig een genadigh#echter binden/?ltt.

3:19. Bekeert u, endeghelooft, op dat uwe ſonden mogen uyt-ge
wi# worden: wanneer de tyden der verkoelinge ſtillen gekomen

zijn van het aengeſichte des Heeren. jl?attij.25:34.

Vrage. &rbijnt Chriſting niet te ſecten dat 'etna bitſenenfoma

might ſonberiſiſſen iſ crgijeren moeten in het ſt)agebuct / Jllatth.

12:32. De ſonde in den Heyligen Geeſt, en ſal noch in deſe werelt,
noch in de toekomende werelt vergeven worden ?

Antw, dºcen: âlfant gefüg fielt beſt manierenartſpteiten om

af te ſtint en de libele hope ter gene bie bentſten na dit ſeben bergea

binge te ſuſſenfistinen beſtomen : Baetonn berftlaert bij jenſeſe

ben naber/jl'art. 3: 29. Soo wieghelaſtert ſal hebben teghen den

#len Gheeſt, die en heeft gheen verghevinghe in der eeuwig

ley Cit.

#e 1bie 3ijn dan beſe/ bhil.2 : 1c. Die onder deraerde zijn

moeten haerknyen voor Chriſtus buygen? *

Antw. Dit zijn behaeſe & Beeſten/Stmeſtſte gotſtfitſ en genoobta

ſaerkt zijn/aen Chriſto onderdanige eere te benonſen/Cal. 2:15. Den

Overheden, ende Machten uyt-ghetogen hebbende,heefthy die in't

openbaer ten toone geſtelt, ende heeft door het kruyce over haer ge

triumpheert. JElatft'.8:3r. . .

vrage. âDelthe in het verbre Bagehmer 3 , -

Antw. Het Bloedt, enkt de Geeſt &#bgifti/ JTHaf.3:2. Hy ſal zijn

als het vyer eenes goudts-ſmits. 1. Cot. 6: 11. 1. #oan, 1 : 7. Het

bloedt Jeſt: Chriſti des Soons Godts, reynigt ons van alle onſe ſon
den.

1

Vrage.
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B. Vrage ſlaat raebt niet foobanige/bie in bitfcben geen bergtuin

ge hebben ontfangend

Ant. Biefutten na be beſte geſomben mo:ben: lipant na bitte

n tg gijeen tijbt ban gijentatie aſe men bie hier betfilººtttt ijreft /

pot. Ic:6. Daer ſal geen tijdt meer zijn. Hºeb: 3:7. Heden, indien

ghy ſyne ſtemme hoort. 2.qſar.6:2.

Vrage. Hindien de 2-icle in het âBagchter niet gart/tlg luat pſaet:

ſe sacriſeisanijenen?

Antw. De zieſe bergbeloobige gaet trrffont na ben #ºrmrſbu

Chriſtug/HLur. 23 : 43. Jeſus ſeyde tot hem, voorwaer ſegge ick u,

heden ſult ghy met my in 't Paradijs zijn. &#rtleſ. 12:7. 2. Cor.s: 1.

Wy weten, dat als ons aerdtſche huys deſes Tabernakels ghebroken

is, wy een huys hebben in den Hemel.

Vrage. HBat pſaetſeig ban dien.Altaer, baet onberººchannrg be

Žieleiiſagjleggen/3tpot 6,93

Antw. '3Dien?tiraer mag een plaetſe in ben beniet/?tpar.8:1/3.

Daer quam een ander Enghel, ende ſtondt aen den Altaer. 31pot.

7: 15.

Vrage. Ilºaeroun baben ban be Joben hoog be boobe/ 2. JEatij.

12:44/45/46?

Antw. Ditmag maer een ſoobiſche ſuperſtitie/ en een barbt

van Jubag /bie niet ghrſthicbc na 35oota llºrt : ?ttig 't gat beſe

schipper bit pijft nochtang het is bartom niet getor/mant beſt

Scij:nber is een 3Dmarſ-geeft ſpijt meeſt/ en bacrom ig bit 25oetfi

Apocrijph, fiet2.3 l/?arij.2:25/26/27/#r. 2.3llarſ). 1:19. 2. Jllatij.

2:45. 2. Jllarij. 15:12. 2. 1 lMath. 14:37/41/42/46.

Vrage. Genieten be Zieſen bet 4,5eigobigt eenige b?ttighbc boo:

de tijdt man het laetſte 4Do: deel 3

Antw. ja : ?tpor.6:11. Aen een yegelijck wierden langhe witte

kleederen gegheven. 2.Çct. 5:6/7/8. à pct.14: 13. Zaligh zijnſe die

in den Heere ſterven van nu aen.

Vrage tjoeſcpt dan de Atebitſter/ ſºrrieſ 3:19. Gelijck die ſterft,

alſoo ſterft deſe, ende ſy hebben alle eenderley adem ?

Antw. JDit ig niet het geſoone van de Predicker, mant ban fot12

beijn ſelfs de opſtandinghe niet gheiocft hebben /'t meſtſtanberg

, blijcfit/#, 21. Wie merčkt dat de adem der Kinderen der Menſchen

op gaet na boven? Cap.12:9. ſtRaer het is een mogºbt dat jp bera

häelt alg uit be monot van een impaſen 65oûtloofc / die alſ een ggz

beeſt na 't gijene bn boogt en fict/3 kaal. 3 : 14. Ghyſeght het is te

vergeefs Godt te dienen. #Yſaſ. 14:1. - ---- --

Vrage. Albaeronimo:t ban geſepotbanbe Zielen ſlapen,en batſe

ruſten, ?tpot.6: 11 d

Antw. Dit mo:t geſcybt ten op-ſicht ban bact arbtmbt Ürg tig

tbacmg / Naer van Datſt ruſten : ?It-toe-met het bemeſtſje teneu

uotſt moeſten ruſte mc:bt ghenaeunt/ om het roſſt ghcnordeil batt

neeugjûr / batalbaethutſen faton:# en ſinterte / ººit: '

JE) 4 ACr
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# blijft dan een ruſte over voor het volck Godts. 26pot. 14: I3

', ot 3 : 17. -

C. vráge lºoegart het ban met de zielen het gootlooſe?

Antw. &#eſtigigje mo:ben tetfionút na út ºeite ghtfonden / om

baet gijcgiftigijt te mogöen/ Lut. 19: 23/24. De Rijcke-man was

# de Helle in pyne. Jàum. 16 : 39. Sy voeren levendighter Hel
CIA,

B. · Vrage. âbaerom mo:bt ban geſenbt/bat na het ſaetſte oordeel be

# eetjt ſullen beginnen / Jilºattij.8 : 12. Aldaer ſal Pyne

zijn : -

Antw. Dit ſfet op be poſſe mate ban be ſtraffen tenjongijſten

bagge / ertoe dat infanderijen bt betitie na ziele en na het lichaem,

3lläftij.25:46. Deſe ſullen gaen in het eeuwige vyer. jºlatt.9:43/44

#gall. 5:29. Die het quaedt ghedaen hebben, ſüllen op-ſtaen tot de

opſtandinge der# -

B. Vrage. ik)aer moet men dat niceſtſgege boo: tjagen ?

Antw. âDao: ben geeſtelijtiten ſtart üet Zicic/ op batmenſchere

ſijtli tucte / batmen ſterben Sc/ na tien #rmeifat op-genolilen mega -

ijen/,5 l)attij. 16:26. wat baet 'et een Menſche, ſoo hy de gheheeſe

wereldtwint, ende ſchade lijdt ſyner ziele. jillatrij. 6: 33. Soeckt

eerſt het Koninghrijcke Godts.

B. Vrage. #g dan op jet lichaem geen arijt te ſſaen 3 . . -

Antw. Jaijer/mailt ons lichaein moet ſugnucl/ofnzeugijbe/of

ſtraffe üzagen/aig onft 3icle/2.<got. 5:1c. Een yeghelijck ſal wegh

dragen 't gene in het lichaem geſchiedt, nadat hy gedaen heeft, het

zy goe, het zy quaedt. «-ſat.66:24. 1. ſgt. 15:44.

C. Vrage. #oe ſtaan bat ſnefen/ beluyſe onfc ticijamen na de boniſt
verrotten en bergaen & v -

Antw. &#elitſjalilen die ghefto:ben5ijn/ ſal 45ootmeberomſta

geſtöigſj inaïen/ en ligt den botsen doen op ſtatit/ Joan. 5: 28.

De Hyrekomt, dat alle die in de graven zijn, ſyne ſtemme ſullen

hooren. à). 19. Ende ſullen uyt-gáen. #irtot..24: r5. 1. Lur.

15 - 29

A. v# Saſ het ſelveſithaemop-ſtaen/bat geſto;ntnig ?

Antw. #a: I. Cor. 15:53. Dit verderfelijcke moet onverderfe

lijckheydt aen-doen.# Job 19: 26. Ick ſal met deſemy

ne oogen#n Verloſſer aenſchouwen. »

B. Vrage. âl Yaet ginftºbt ban Cijgiſtug / dat de beloobige als En

gelen flitſen 3ijn/ lut.2 : 36 ? *

Antw. Citſe bt in, niet 7 cm batſe geen ſirijamenſliſſen hebben',

1naet tc!! geniſten, van dat ſc 1:iet fialen ſterven, en ootſt niet troll

wen, &#. 35. Sy ſullen niet trouwen. &#. 36. Sy en konnen niet ſter

ven. 1. Lot. 15:51, \

C. Vrage. iiſatig van dat geeſtelijck lichaem, ，,Cor. 15:443,

Antw. Die geeſtelijckheydt beterſ tent geeſtelijcke hoedanighe

den, gelijtig geeſtiaert moat y &.53. Dit verderfelijcke moet#
- . dclileº

-
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-

derfelijckheydt aendoen, ende dit ſterfelijcke moet onſterfelijck

heydt aendoen. &#.45. Phil.3:21. Wy ſullen den heerlijcken lichame

Chriſti gelijckformigh zijn.

C. Vrage. jlâact macromfcmbt ban ſpauſug/r. Cor. 15:5°. Vleeſch

en bloedt konnen het Koninghrijcke Godts niet be-erven?

Antw. Door vleeſch en bloedt mogût niet berftaen de ſubſtantie

gan onſe lirijanten/maet de ſondighe hocdanigheden: Gelijtſt het

berirlaert mo:èt boog het boigbende moo:bt/ verderfelijckheydt,

&.5C/53..jt?artij. 16:27.

Vrage tºot ſchot ban Paulug/I.dºor.6:13. Godt ſalden buyck

te niet doen ? - -

Antw. Ayn ſpeecht van het gepeupth nee hupthg na bempſe ber

aerde/inſpuft en blanck / it. mfant in ben tºen leifaſ geen aerötſtij

ieben 3ijn/ſtut. 2o; 35. Sy ſullen noch trouwen, nochten houwe

lijckuyt-gegeven worden ſtort1.14:17. Het Koninghrijcke der He

melen beſtaet niet in ſpyſe en dranck. 1. Cor. 15:49.

A. Vrage. âbie ſulten op-ſtaen upt een boot en 3 -

Antw. 2tſte il)enftijen bit ban ſuſſen geſto:ben3ijn/alg te fºrce

reten 4Dogbeel homt/ Joan.5:28. De uyre komt, in welcke alle die

in den grave zijn ſijn ſtemme ſullen hooren. Art. 24: 15. 2. Cor.

#c. Wy alle moeten voor den Richter-ſtoel Chriſti openbaer wor

- ClCI1.

rº vrage toe is uit mochrijdt ſtrippieeele lichamen van de hete

ſtelt 3ij:1 gegeten/anûete 3ijn tot afſcije berb?anbr/ +t 3

Antw. Dit ig mogijelijtſt bm GBoot/ die tºegantſrtje merelbtunt

niet heeft ſionnen maſten/Jlaatth. 22:29. Jeſus antwoorde, ende

ſeyde tot haer,ghy dwaelt,nlet wetende de Schriften,noch de kracht

C Godts. ſigill.i:3. «Epijef I: 19.

- id #ge llPatr tocſai deſe op-ſtandinge uyt den doodeng'jeſcijie

en : -

Antw. ©m tot een eeuwige ſtart erg ſtreng ober te gaen/Dan.

12:2. Vele dan die in het ſtof der aerde ſlapen, ſullen ontwaken,deſe

ten eeuwigen leven, en gene tot verſmaetheden , en eeuwige af-gry

ſinge. Jean.5: 29. Die het goede ghcdaen hebben ſullen uyt-gaen

tot de opſtandinge des levens.

Morgen geſangh

Op de dertighſte Dagh van de Maendt.

stemme: pſalm 6. wilt my niet ſtraffen, &c.

- I.

- Z# ! maer heen fuſt gſm mijfſten

#tig't lichaam gaat beſmijtſien? . . .

dkà 5 - #thoer

3.
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3Thoet gijp na 'raPagengere

een: 't remnigen banfanbcn

hitſt in ſtijgiſtimorſben/

er baritft ſtijenb' ban bier.

2.

zfeſ! menſtijt gijp om te ferben?

«Bbn fulf ban moeten berbert -

*De ogeugtſberan ſjoörg fºertſt:

a: mant ſtratfig na 't verſtbepben

brengeling geſepten #

(dIot 't bepligſjii)cmelg mercfi.

- - ,,- . * 3

* ziet! blijft gºntn ben betre/

* 3onbet ontmuter te ſtcere?

&#entfit ging om 't fithaem niet ?

# tiirijaem faitneer ienen/

- #Salmp baet inbegenen/

éog eighöt at mijn berbgiet. -

- - - 4.

- Zict! fuſt gijp 't ſirhaem binden/

- - - - - - 49erſttopt booz aſteroïnter/

gÉn 't Cent-maci terrot 3

sº # *-

- 'g 5atin mijn ticijgen panfen

#n eeuunigjeptit/tmijn Godt. l

Van het laetſte Oordeel, ende het

- eynde der Wereldt.

|

- De een-ende-dertighſte Dagh.

A.# "ameratearnaisteurstemmenteren van

(

à

aen :

Antw. TBan ſuſſenſe bog: ben ſtichter-ſtoeiban Chriſtiig mog

ben gefieſt/ otn geoogöreit te muo:ben/2.oſfor. 5: 1o. Wy allemoc

ten openbaer worden voor den Richter-ſtoel Chriſti, op dat eenye

# wegh drage,'t gene door het lichaem geſchiedt, nadat hy ge

aen heeft, het zygoedt, het zyquaedt, heb: 9:27. Het is den

Menſchegheſet een mael te ſterven, en daer na het oordeel, jube

ûj. I4/ry. - * * . .

T. vrage, ſêie ſaf de Richter meſen ? -

Antw. Jeſtig ſhgiftug/#dan 5:22. De Vader en oordeelt niet

mandt, maer heeft alle oordeel den Sone gegeven. 1. Gheſſ 4: 17

De Heere ſal in de wolcken keinen. #tt, 13:42. ”

- Vrage.

i

-

–
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, E. Vrage Hoeſaſ Chriſtus verſtºpnen 3

Antw. 3jn groote heerlijtſtbenist/3l)atth. 25: 31. De Sone des

Menſchen ſal komen in ſyne heerlijckheydt, en alle de heylighe En

gelen met hem,dan ſal hy ſitten op den Throon ſyner heerlijckheyt.

, 3L2attij. 16:27. I, diſheſſ.-g: 16. .

Vrage. Waer ſal bin naozben geſtend

Antw. #jn bemoſthen73 laattij. 24:3o. Als dan ſal in den He

mel verſchynen het tºecken des soons des Menſchen. 1. Stef E17.

1Lut.21:27. -

C. Vrage. Wanneer ſaſ beſe ſtichter komen ?

Antw. Ben pºetiſen tijbt en meten hup niet/JUAart. 13:32. Maer

van die dagh, ende die uyre, en weet niemandt. Jllattb.24:36.2lst.

I : 7.

C. Vrage. Saſfijn ſtomſte te boren Ronnen beo?ſſen mogben ?

Antw. dBeen/ mant by ſai onverwacht / en haeſtigh komen ?

2.13etr. 3:1c. De dagh des Heeren ſal komen als een dief in de nacht.

1.&#fſeff. 5: 2. Als ſy ſullen ſegghen, vrede, vrede. 3 nattb. 24:

37/38/39.

A. W# wie ſuſſen geoorbeeit moeben d . -

Antw. ?Elſe diljºenſthen/ſge de doode biebanſuiſen 3ijn op ghee

ſtaen/alg de levendige die dan nech in bt merelt finſen meſtn/3{rt.

IC:42. Deſe is van Godt verordineert, tot een Richter van levende,

ende van doode. 3ïrt. 17: 31. Godt heeft eenen dagh geſtelt, op de

welcke hy denaerdtbodemrechtveerdighlijek ſal oordeelon. 2.oºore:

5 : IC.

C. Vrage. 35af te mereidt ban noch bol Iepenbe.jſFtenſchen meſen /

aſg de Beere ten ſlºegbeei homt ?

Antw. #a: r.sſſor, 15:51. Sietiek ſegge u eene verborgentheyt,

# en ſullen niet alle ontſlapen. jhatti: 24:37/38, 1Lut. 21; 25

Als deſe dinghen beginnen te gheſchieden, ſoo heft uwe hoofden

op. -

B. Vrage. Suſſen banaſie IT'enſtben niet ſterven? -

Antw. iBeen: mact die dan irbert/finſen beranbert mo:ben/in

plaetſe ban te ſterben/ 1.oſfor.15 : 51. Wy en ſullen niet alle ontſla

pen, maer wy fullen verandert worden. f.KEbefſ. 4:15/16/17.

F. ' Vrage. Waer naſiaſten be3 Elenſtben geoordeelt met bend, ...

# Antw. #a gare merrften/ 2.4ter, 5 : 1e. Na dat een yeghelijck
w ghedaen heeft, het zy goedt, het zy quaedt. 2tpot.22: 12. Hy ſal

H - een yegelijck vergelden na dat ſijn werck ſal zijn.#
I C. hn# &ulien banaſſe dſPenſtijen op be ſeinige topſe geoogbotſt

ºf erben? ,
vr Antw. Jaren: Hilaerbit onterftbepbtſaſbeemsſen;

. De Menſchen bie het dºuangelium niet abeijoggt behben / fitſtert

# na de wet der nature alleen beroepberit mensen kiem. 2:12.Soove

leals'er ſonder wet gheſondight hebben, ſullen ſonder wet verloren

. â. i4'ts. » [22en niet ſtom - De
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De Menſchen bit te geſch:chen Hl?et/ende het cºntangelium ghen

booſt hebben/ende bact na niet geleeft hebben/ſuſten na bepbe ºpera

dagdeelt mogüen/ ſtom.2 : 12. Soo vele als er onder de wet gheſon

dight hebben, ſullen door de wet geoordeelt worden. Joani.15:22.

Indienick niet gekomen ware, ende tot haer niet geſproken hadde,

ſy en hadden geen ſonde, maer nu hebben ſy geen voerwentſel voor
hare ſonden. 2. ſor, 2:16. -

De Menſchen die het Euangelium geboort/enbe gelooft hebben/

ſuſſen na het#van geſproken mogden/3 oan.3 : 36. Die

in den Sone gelooft, heeft heteeuwige leven. #oan. 5: 24. Voor

waer, voorwaer ſegge ick u, wie mijn woordt hoort, ende ghelooft

hem die mygheſonden heeft, die heeft het eeuwighe leven, ende en

komt in de verdoemeniſſe niet, maer is uyt den doodt overgegaen

in het eeuwige leven. * -

C., Vrage. # 'er ban onbetſtijembt in/batmen na de wet, ofte na

het Euangelium ſal geoogotritmeo:ben ? -

Antw. Ha/feet gcootig het onderſchembt: mant die na het ver

bondt des Wets geoorbeeitſſiſen mo;ten/bie ſuſſen gerboemt moge

ben: àls men macraen eencfortbeſtimuſoighſmogot bebonden ſoo

Inloet men betſoten gaen na ben enſtig bec âlBet/#at. 2: Ic. Die in

eene ſtruyckelt, ſtaet ſchuldighaen allen. Deut.27:26. Vervloeckt

zy, die de woorden deſer wet niet en ſal beveſtighen, doende deſel

vige 45aſ. 3:1o.

B. . Vrage. l3at booghcelig 't ban/na het Euangelium geoordeelt te

mogben : -

Antw. Hier boog kan men 5aligh mo:ben/ aſig 't barmenſon

highbroon een motor/mant het Euangeliumfpaterst ſoebanighe

3Liebenbºn / bemeſrfietaetbriteerthebben/en gijelooft hebben in

oºfſgiftum/?{tt.r6:31. Gelooft in den Heere Jeſum Chriſtum,ende

# ſult zaligh worden. 3tcr.2:37/38. Iſtom.fo: 1c. want met der

rten gelooft men ter rechtveerdigheydt, en met de mondt belijdt

men terzaligheydt.
Ig.E# 3Satban op bemertſten ban becijcſoortige geen atijt moge

geſlagen !

Antw. Gerhja jct: ſpant bemerthen füſſen moeten gheningen

meſen van het geloove, en van de bekeeringe, à por.14:13. Zaligh

zijn de dooden die in den Heere ſterven, ſy ruſten van haren arbeyt,

ende hare wercken volgen haer na. Hillarrij 25:35/56. 13cbt. 12:34

Jaeght de vrede na met allen, ende de heylighmakinge, ſonder welc

ke niemandt den Heereſienſal.

A. Vrage & attit oordeel en onderſoeckaifeer naam tot-gaen?.

Antw. Ja: HIBant te ſtichterig een Herten-kender: #n ſal De

25oerſten bet Conſcientie open boen/ #laaſ..3 : 16. Daer is een Ge

denck-boeck voor ſijn aengeſichte geſchreven. ?tpot.2C:12. 1.oºgt,

4: 5. Soo dan, en oordeelt niet voor den tijdt, tot dat de Heere ſal

gekomen zijn, welcke oockin't licht ſal brengen, 't gene in de#.

:
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A.

C.

ſterniſſe verborghen is, en de openbaren de racdtſlaghen des herten.

JI)atth.12:37.

Vrage. âlèat ſal be unt-homſic meſen op dit laetſte Oordeel?

Antw. Die Godtlooſe en Ongeloovige bebonden mo;ben/ſuſſen

na be #rſie mo:ben afgemeſen/en terſtont boog oe JPuppelen baer

in gemoppen/# 41. Dan ſal Jeſus ſeggen tot de ghene die

aen ſijn ſlincker-handt ſtaen, gaet# van my, ghy vervloeckte,in

het eeuwige vyer, 't welck den Duyvel, ende ſyne Engelen bereyt is.

JPlatth,7:23, 2, dſbeſſ.I: 8/9. Dewelcke ſullen tot ſtraffe lyden het

eeuwigh verderfvan het aengheſichte des Heeren, ende van de heer

lijckheydt ſyner ſterckte.

Vrage. Hjoeſaibetbcnghenen gaen/be meldte Geloovighe moge

ben begonien 3

Antw. Deſe ſuſſen moſben op obeſproken van behelſtix ſtraf,
fen/enbeijaer ſal ben i3emel toe-genocſen mo:ben/ointerſtont bie

te befitten/HIhattij.25:34. Als dan ſal de Koningh ſeggen tot de ge

ne die aen ſijn rechter-handt zijn : Komt ghy gezegende mijns Va

ders, be-erft dat Koninghrijck, 't welck u bereydt is van de grondt

legginge der wereldt. 1. Ibrff.3:17. Daer na wy die levendigh over

gebleven zijn, ſullen teſamen met haer op-ghenomen worden in de

wolcken, den Heereteghemoete in het licht: ende alſoo ſullen wy

altijdt by den Heere weſen. ILut.21:28.

Vrage. âlPat ſaſ ban hier op botberg boſgen?

Antw. ghanſat terſtont be ſtºerelbt bergaen/theh!.1:rr. Hemel

en Aerde ſillen vergaen,ende ſyſüllen als een kleet verouden.3fpot.

2o: 11. Ick ſagh cenen grooten witten Throon, ende den ghenen

die daer op ſat, van wiens aengheſichte den Hemel ende de Aerde

wegh vloodt, ende ghccn plaetſe en is voor die ghevonden. 2ſpot.

2I : I, -

Vrage. #oe fitſſen Hemel en Aerde bergaen?

Antw. Doo:39ner / 2.]betr. 3 : 7. De Hemelen die nu zijn, en

de de Aerde, zijn door het ſelve Woordt als een ſchat wegh geleght,

ende worden ten vyere bewaert teghen den dagh des oordeels, ende

der verdervinghe der godtlooſe Menſchen. 2. Cheſſ. 1: 7/8. Çſai.
: I 5. -

Vrage. 5afban ootſt ben bergen (gemei/bemoningeber Zaſta

geen identige/bergaen :

Antw. dºeen 2 mant bat in een onberanberlijtſte monittghe:

3llaer be cnbctſte loemelbaer braëtetten 3ijn/en de Luchtſinſen

bergaen/ 2.Car. 5: 1. Wy weten dat ſoo onsaerdtſche huys deſes

Tabernakels gebroken wordt, wy een ghebouw van Godt hebben,

een huys niet met handen ghemaeckt, maer eeuwigh in de Heme

len. 1.33etr. 1: 4, heb?. f1 : 1e. wy verwachten de ſtadt die fun

damenten heeft, welcker Konſtenaer ende Bouw-meeſter Godt

B.

1S. - -

Vrage. &uſſen ban de Hemel en de Aerde Gheſjert enaan:
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ajſtje berbeanten/ en bernietight mo:ben !

Antw, ººit ſtartſoo klart en bumtrijd in Bobtailboo:ht niet

upt-ghebzucht : 13et maerſcijnnelijtſtfte ig/ bat den Hemel en de

Aerde boog het bnet maer gjeſupbert ſuſſen mogûen ban ûe berûoga

benthenbt/#om.8:2o. Het ſchepſel is der ydelheydt onderworpen,

niet ghewilligh, maer om diens wille, die# der ydelheydt onder

worpen heeft. &#. 21. Op hope, dat oock het ſchepſel ſelveſal vry

ghemaeckt worden van de dienſtbaerheydt der verderfeniſſe, tot de

vryheydt der heerlijckheydt der Kinderen Godts. 1. Cor. 7: 31.

2.33etr. 3:13. • '

. Vrage.#mºuthtſuitghn hebben/als gijpaſſe beſt bingenſoo

gelooft/helijût/ente beſeinige u beplighlijtk toe-paſt?

Antw. Ban ſaſ ich ſciterlijtſt ontfanghen be ſhroonebeg eeu

inigen leneng/ 1.33ett. 1:9. Verkrygende het eynde des geloofs, na

melijck, dezaligheydt der ziele. #joan.17: 3. ââom. Io: Io. Want

met der herten ghelooft men ter rechtveerdigheydt, ende met den

monde belijdt men ter zaligheydt. -

A M E N.

- Morgen-geſangh

Op de een-ende-dertighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: Pſalm 50. Godt die der Goden
Heer is, &c. w

I•

n#eet/mijn geſug/ftaet nu al gereet/

# n# heerlijck ſtichter-ktecot:

** lijn fatſebagen alle hierm en grootſ

8Bieſemend 3ijn/en ooth bieijan 3ijn boobt

(gen ſenſueel/niemanutſatſtgſionnen bergen/

#Stijgen dat bp lagb onder de joogbfte 25etſytil

2•

3Die 't ſtuangeſij niet en heeft gelooft/, -

gaf voor 't geroep teg iſ?efs moeten berbooft

n 't nact gekerm/ten boem man 3ieſ en lijf:

it'g ſoon ban al het ſombige bebgijf;

zEan mo:bt be JWenſtijterijcſſen afgeffooten/

«Enecumuigij met ſpootgilPraetſt-bpet"man,

:
e

d

i
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3•

Jºhaer/mei bejºnenſth! bieſith hier heeft beheert)

«En boo? 't geloof fijn ſtichter heeft ge-eert:

«Die ſith aſſoo ten grabe upt nertoont/

en dCijgiftiiiefb boo: 't merrit terſtont betoont:

d? ! biebinar bin fijn ſtichter bannerſchooningb/

«Entreeütſgo onet totſijn 13emelg ilbooningij.



-
-
-
-
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t

op deſe nutte en ſtichtelijcke

Middagh-oefeningen:

D. FR AN c1 sc 1 RID DE R 1.

'Behelſende de gronden en regulen tot

leydinge van een Chriſtelijck

Leven.

Op de Tytel.

Eergierigh Leſer! heeft 't Ontbijt uw wel geſmaeckt ?

Wel hier is nieuwe ſpijs voor uw weer toegemaeckt:

Hier is de# , komt ſet uw wederom,

Ghy zijt de Tafel-waerdt ten hooghſten wellekom,

Hy houdt hem, weet ick wel, voor d'aengenaemſte Gaſt,

Die in de ſchotelen het alderdiepſte taſt.

Haelt hier uw hert nu op, hier is een rijcken dis

Vol Hemel-ſpijs, daer geen gebreck te wachten is:

Door leeſt dit Boeck, en ſiet daer in de wegh gebaent,

Om Feeſt te houden al de Dagen van de Maendt.

S. Simonides.

-4

Op het Werck ſelve.

HX heeft de waerheydt Godts niet na den evſchgelaert,

Noch Chriſtus wel gekent, die niet met reyne zeden

De Chriſtelijcke Leergeleert heeft te bekleden,

En hoe men na het recht dengrooten Schepper cert.
T N 2 - 1471:

--
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Wat nutheydt geeft alleen een woordt belydenis ?

En van de Ghriſten-leer verſtandelijck te ſpreken,

Indien men niet de kracht ſiet tot de daedt uyt-breken,

Enſoo het woordt niet met het werck bezegelt is ?

Wat bact de roem van Godt, met locheningh van Godt ?

Wat batt ſpits-vinnighlijck met herſenen geſlepen,

Sijn macht, en raedt, en wil, en diepgeheym begrepen,

Sooſjn verklaarde wiltvert openbaar beſpot ?

Wat helpt et voor 't geſagh der Heylige Blaengepleyt,

En 't ſchelmigh Papen-rot den mondt te konnen ſnoeren,

Indien men daer niet by een wandel komt te voeren
Na 'theyligh Voor-ſchrift van dien regelden geleyt ? • -

Wat baet het Vagevyer met al het beuſel-# -

Der nieuwe Roomſche veel gedoemt, en te beſtryen

De op gerechte Kraem van hare Vodderyen,

Sooyemandt onder dies recht-draets loopt na de Hel ?

O dier-verknochte Vriendt! ghy zijt dan wijs berden

Dat ghy by 't voorbeeldt dergeſonde Leergaet hechten

Een kort Begrijp, waer na de gangh oock wel te rechten,

'k Heb langhfooycts verwacht,ghv hebt mijn wenſch voldaen.

Verſcheyden hebben reets tot #ningh van de Ieight.

Haervoor het oogh geſtelt derivaerheydts vaſte gronden,

Op dat Godts cerewierdt verbreydt door Kind're-monden,

Ghy me, en doet er toe de gronden van de deught. -

Dit hadt 't Hollandtſche Volckſoorjckeljck noch niet:

Gezegent zy de Heer, mijn Vriendt ! die deſe ſinnen

Tot op-bouw van fijn Huys, u heeft gebracht te binnen;

Soo roept oock elck met my, die dit uw' Werckjen ſiet. -

Enghy, Leer-grage Jeught ! komt, wilt u herwaerts ſpoon, 1;

Hier is een rechte ſpijs om Xielen me te voeden, -

Hier is een Leydt-ſter#gemoeden,

Komt, leert hierby het wel gevoelen oock wel doen. #

S. Simonides,

. '

*--
T
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- De Eerſte

M 1 D DA G H-o E F F EN IN G E.

O v E R

Het Leven in de Staet der onher

boren Nature.

De eerſte Dagh.

Vrage-'.

2ſt hebt ghn bonen be éccffen ban Gobt| A. 33 & & 3. ontfangen ? - -

*OS So- - Antº, een rebelijtſte Zieſe /begaeft met

een rebelijtk verſtandt en wille, Jol, 35:11.
-OS S6- Godt maeckt ons gheleerder dan de beeſten

- ## # g ## der aerde, ende wyſer dan het gevogelte des

Hemels. <Ben.2:7. &#rcleſ. 12:-.

Vrage. HiPaer toe heeft 45obt ong een redelijcke Ziele gegeven ?
l Antw. 4Pp batmp een ander / ende een beter lepen ſouden letta

ben alg be 25eeſten beg belrg/eëſai.43:-. Ick hebſe gheſchapen tot

mijnder eere 33ſal.32:9. weeſt niet ghelijck een Paert, gelijck een

Muyl-ezel, welcke gheen verſtandt en heeft. 3)bil. 2: 12. 1.]Metr.

1 : 9.

B. ,,Vrage. Ja het ſturn banaiſe Hºllenſtben ban beter als het leven
ber 25teſten ?

Antw. dſB neen! maer bele dillenſchen leven heel ergüet ban##

25teſten Irben/#ſubtºp. Io. 'tGeen ſy natuerlijck als de onredelijcke

dieren weten,in't ſelvige verderven ſy haer geſai.1:3. Een Oſſe kent

ſijn Beſitter, ende een Ezel de kribbe ſijns Heeren, maer Iſraël en

heeft geen kenniſſe, mijn volck en verſtaet het niet. Jer,8:7/8. -

E. Vrage lºot mo:benfoobanige ſlacnſtijen in de beplige Schrifa
ture genarnit 3 - -

Antw. Sp mo:ben ghenaemt: Godtlooſe: Onrechtveerdighe:

Sondaers : natuerlijcke Menſchen, &c. Jube &j. 19. Deſezijn na

tuerlijcke Menſchen, den Geeſt niet hebbende 45ſai.3 : 21. Wee

- den Godtlooſen, het ſal hen qualijck gaen. 1. Glim. 1:9.

,, C.ſt:" #g ljet ban genoegbalg men mat beter leeft als de 25ece

- - - n E

* . * Antw. Hºcen: JT)aer mn moeten een Godtzaligh leven leyden,

, 1.43ſitn, 4:7. Oeitent u ſelven tot Godtzaligheydt, GEit.2:II/12: Pe

, #, ſ? 3- , zaligh

-
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- zaligh-makende genade Godts is verſchenen allen Menſchen, ende

onderwijſt ons, dat wy de godtlooſheydt ende de wereldtſche be

geerlijckheden verſakende, matighlijck, ende rechtveerdighlijck,

en# Godtzalighlijcklevenſouden in deſe tegenwoordighe wereldt.

2.Clin.3: 12. -

C. Vrage gg het ſchen ban foobanighe IIfcben een bobt;aſtgºgſte

#/öe meitſie men niet ſtan omertuigjen man eenigije groot follº

Antw. #Been : âIBant bacriſtan een burgherlijck, ja een natuer

lijckſeben gelenit mo:ben ſomber grove uiterlijtſte ſonbe/jt:attij.

5:46. Indien ghy liefhebt die u liefhebben,wat loon hebt ghy,doen

oock niet de follenaers alſoo ? JL)attij.5 : 2°. Indien uwe gerech

tigheydt niet overvloedigher zy als der Schrift-gheleerden en Phari

# en ſult ghy in het Koninghrijcke geenſins ingaen. &.47/48

ilt. I8:9.

C. Vrage. âDat noemt gijn een natuerlijckſeben? , ... ,

Antw. 't oºsten getepot mo:bt alleen na luſt en buift der naturel

gelijtſt be 25eeften lenen: batmen eet/ùgintfit/arbenut/ſla pt/gaer/

ſtart / #t. en de batmen in bit aſſeg doet / ghelijtſt het de 3e enſtige

luſt/ HDbiſ.3:19. Welcker Godt is de buyck,dewelcke aerdtſche din

f gen bedencken. 2.]àrtr. 2:12. Deſe zijn als onredelijcke dieren, die

de nature volgen. #jubc&#.19.

Vrage. âlBat noemt gln, een burgerlijckleben ?

Antw. 't Bijeen gheſchut moetna de burgerlijtſte algetten hen

ſanūts lente na eenige regulen ban upterlijtſte 35ootg-dienſt/be

ſtaenbrinfith onbeſproken te blagen in het ijumfbouben/inſtoopa

bel/neeringe/ſtaet en ampten/na dat de gemoonte is in niet

mbt/en in het mbaernemen dan be upiterlijtſte litertſi-gangljſtrt.

13 : 50. De Joden maeckten op de Godts-dienſtighe, en eerlijcke

Vrouwen. jlaattij. # 20/47. Indien ghy uwe Broederen alleen

groet, wat doet ghy boven andere ? Doen oock niet de Tollenaers
mede alſoo?

B. , vrage, Aſg beÃŠthrifturefpzettfit van Godlooſe, berſtaetſt hart

boogfoodanige burgerlijcke en natuerlijcke.dk)enſtben d . .

Antw. JBeen: martboot Godtlooſe moeten foobanige Lieben

herſtaen/uitſclfs de burgerlijcke en natuerlijcke âlºerten ober-free

ben/cnbc bie baerom ms:ben beſchºenen/niet aíg Jilºenſtijen/maet

alg be macebtſte en beroïoerittſte 25eeften/ bie Goût norghennen

noch ûienen/JHattb.23: 33. Ghy Slangen en Adderen-gebroetſcl.

3Pſal. Ig: 9, Hyleydt lagen in ſijn verborghene plaetſe, ghelijck een

Leeuwin ſijn hol. ſbſai.80: 14. Het Swijn uyt denwoude heeft u

wijngaert uyt-gewroet.

C. Vrage. # ſjorbanigen ſtart zijn beſc HTºenſchen/bemeſtſte lenen

##ddoos ſenen/ja/ûie maer ienen een natuerlijck, en burgerlijck

even : - - -

Antw. Deſe aſſe 3ijn in ben fiatt der ſonde, ente het"#
- inge
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-

bingeban Gobt/# Maerghy nu ſegget ghy, wy ſien: ſoo

blijft dan uwe ſonde. ?Itt.26:18. &#ptjeſ.4:18. Vervremt van het le

ven Godts. ſ bat ijn i d

Vrage ſtan ſoe een JBenſche meſ meten/ n ben ſtart der

ſonde nochſteeritt :

Antw. #ja: âlBant bare conſcientie kan bat met ghetungen/aſg

ſp beſcipige mei miſſen onberfoerſten/enbe alg ſn haer ſeinen en haa

ze mertſten aen &Bobtg l9et miſſen onberfoerſten/C#5eth.33:1c. De

wyleonſe overtredingen, ende onſe ſonden op ons zijn, ende wy in

de ſelve verſmachten, hoe ſouden wy dan leven? Iſioln.2: 15. Hare

conſcientie mede getuygende, ende de gedachten onder malkande

ren haer beſchuldigende,

B. _ Vrage. âlBaer uit han menſefter 3ijn/bat pcmanbt noth is in de

ſtaet der ſonde ?

. Antw. Deken-teyckenen3ijn beſt: -

Voor eerſt : «Een grote ommetenhepbt ban be binghen bie be3a

Iighepbt aen-gaen/45pbeſ 4: 18. Verduyſtert in het verſtandt, ver

vremdt van het leven Godts, door de onwetenheydt die in haer is.

1. Çot.2:14. De natuerlijcke Menſche en begrijpt niet de dingen die,

des Geeſtes Godts zijn. ?Itt.26:18.

Ten tweeden: «Een gemiſtige ober-geninghe ban fithſeſpen/ om

met ſuſt befonden te begaen/ſtom,6:16. En weet ghy niet dat wien

ghy uſelven ſtelt tot Dienſt-knechten ter ghehoorſaemheydt, ghy

Dienſt-knechten zijt der gene die ghy gehoorſaemt, ofte der ſonde

tot de doodt,ofte der gehoorſaemheydt tot gerechtigheydt ? «Epheſ.

4: 19. Ongevoeligh geworden zijnde, hebben haer ſelven over ge

# tot ontuchtigheydt, om alle oareynigheydt gierighlijck te be

ryven.

Ten derden: «Een tegen-ſtrepen ente tegen ſtambt/regen grºobtg

ålbetten/ſiom. 8:7. Het bedencken des vleeſchs is vyandtſchap te

gen Godt, het en onderwerpt ſich de Wet Godts niet. JLRal.3 : 14.

Ghyſeght, het is tevergeefs Godt te dienen. #job 21:14. Sy ſeggen

tot Godt, wijckt van ons, want aen de kenniſſe van uwe wegen en

hebben wy geenen luſt. Jerem.44:16. Wy en ſullen na u niet hoo
ICI1.

Ten vierden : «Een ongebocſig herte oijer bit aſſeg/ſomber ſcheitſt

en behommieringc/45phef.4: 19. Dewclcke ongevoeligh geworden

zijnde, hebben haer ſelven over-ghegheven tot#
1. dWim,4; 2. Hebbende haer eygen conſcientie, als met een brandt

yſer toe-geſchroyt.

C. Vrage. 1)oedanighig het ſcºren vanſoobanighe 3Denſtben / be

meitſje in den ſtaet der ſonde noti)ficſtend

Antw. 1)act (ebenig ſect afſtetrighban Gobt/en man ſijn mee

gen/ en gantſtbib:iftigij tot betuerciot en tot het aerbtſthe/ſ)iſiſ.

3:19. welckers Godt is haer buyck, de welcle aerdtſche dingen be

dencken. &#ſai.1:4. Wee den ſondigen volcke,den volcke van ſware

jà 4 onge

N
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ongerechtigheydt, denzade der Booſdoenderen, den verdervenden

Kinderen: Sy hebben den Heere verlaten, ſy hebben den Heyligen

# gelaſtert, ſy hebben ſich vervremt, wijekende achter-waerts.

30ſal. 14:3/4.

fi Vrage. Daen ſommigbe Onherboorne niet ſcet betre in af-ſmijte

inge 2 , *

Antw. Jaſoa nerte/bat bit aan ſjaer moet getuught/o Ben.6:5.

Al haer ghedichtſel der ghedachten des herten is t allen dage alleen

lijck boos. 2. Actr. 2: 19. Sy zijn Dienſt-knechten der verdorvent

heydt. #om.5 : 13. Haerkele is een geopent graf, met haer tongen

# ſy bedrogh, Slangen-fenijn is onder hare lippen. &. 14. Welc

ker mondt is vol van vervloeckinge en de bitterheydt.

. - Vrage iBaer komt het van bacn/ hat de onherboorne3llen
ſthen figo tot een guacot lenen betballen ? w

#" 13et komt boogt upt beſe ûgie oorſaken de meirſtein bact

53jn: ·

(1.) Hijt ſjaet natiietſijtſt betſtanbt/ſtom. 8: 7. Het bedencken

des vleeſchs is vyandſchap tegen Godt,het en onderwerpt ſich Gods

Wet niet. 1. Cot. 1:18. Het woordt des Kruyces is hen die verloren

gaen, dwaeſheydt. #at. 1: 22. Sy bedriegen haer ſelven met ydele
overleggingen. zº -

(2.) Huf de begeerlijtſthenbt ganſiaet berbo:ben eiceſth/ ſtem.

8:13. Indien ghy na den vleeſche leef ſoo ſult ghy ſterven. 2.])ett.

2:12. Deſe als onredelijcke dieren, volgen de nature.

(3.) tipt een miſſen Gendt en quabe conſcientie,tger hoogſt hatt

ſclbein een andere incinninghe gijtben man Godt en fijn dienſt, van

Hemel en Helle, ban goedt en quaedt,ala het meſ in macrjendt is/

jat. 1:22. Sy bedriegen haer ſelven inetydele overleggingen. Deut.

29:19. Als ſy de woorden des vloecks hooren, ſy zeghenen haer ſel

- ven in haer herte, ſeggende,ick ſal vrede hebben wanneerick ſchoon

in mijns hertengoedt-duncken ſal wandelen, om de dronckene te

doen tot dedorſtige 3èfai.94:7. Sy ſeggen, de Heere en ſiet het niet,

ende de Godt Jacobs en merckt het niet. Jlſlal. 3 : 14. Ghyſeght,

het is te vergeefs Godt te dienen.

Vrage. âDat quabe reghelen van ſteen bolgbt te onbeth0oºntdConſticntie ? w -

Antw. Deſe b;ie:

Voor eerſt : Ce natuerlijtſte ſtift en eigen goet-tuntſ en beg hera

ten/ 2.]Actr.2 : 12. Deſe, als onredelijcke dieren, volgen de nature.

ſtom. 1.24. Godt heeftſe over-gegeven in de begeerlijckheden harer

herten. ſtotil,8:7.

Ten tweeden: 3De manieren van de 33 oog-outberg) traerteghen

}jſter 45oût macrſthoutmt / % acij. I : 4. Weeſt niet als uwe Vaders,

«E5ecij. 2o: 18. Wandelt niet in de inſettinghen van uwe Vade
ICIl. e

Ten derden - De gemeente begilbertſorg/epjeſ 2: 2.s;#
- - CICIl

1
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delen na de eeuwe deſer wereldt. ſtom.12:2. Wortdeſe wereldt niet

gelijckformigh. ’. »

1 #e Hijat gjebatjten zijn dan in de Onherboorne en Godt
ooie ?

Antw. 35n hebben deſe gedachten :

qDat «Boot op aiſe dingen ſoo naume acht niet ſſaet/1)ſaſ. 94: 7.

Sy ſeggen, de Heere ſiet het niet. 1)ſal.1 : 11. Hy ſeyt in ſijn herte,

dt heeft het vergeten: Hy heeft ſijnaengeſichte verborgen, hy en

ſiet niet in eeuwigheydt - -

&Dat 45oûtſga patüt niet ſtraffen faſ/alg be prebiranten prebica

ſten/3Dcut.29: 19. De Godtlooſe ſcydt, ick ſal vrede hebben, wan

neer ick ſchoon na mijns herten goet-duncken ſal wandelen. Jºlaaſ.

2:17. Sy ſeggen, waer is de Godt des oordeels. Jube #. 4. Sy miſ

bruycken de genade tot ontuchtigheydt.

3Dat een gijcùacnte en ſchijn van 65obt5alighenbt en beugijt ght

noegb is/2. Jim 3:5. Sy hebben een gedaente van Godtzaligheyt,

maer dekracht hebben ſy verlochent. ?ipot. 3:1. Ghy hebt de naem

dat ghy leeft, en ghy zijt doodt,

3Dat moet fijn luſt met goſgen math/alg in 't vermath te boen/

3Digil.3:19. Welcker Godthaer buyck is. âoni.13:14. Verſorght het

vleeſch niet in ſijn begeerlijckheden.

Vrage. 198röanige ſonben ſtomen unt beſt gebarſten boort 3

Antw...jijlgetmiſſige en ijcetſtijcnbcfolioen/3'er. 16:12. Ghy lie

den wandelt een yegelijck na ſyire booſen hertengoet-duncken, om

na my niet te hooren. 2. Detr. 3:3. Daer ſullen Spotters komen,die

na haereyghe begeerlijckheden ſullen wandelen. âJ. 5. Want wil

lens is haer dit onbekendt. 13cijg. 1o: 26. Soo wy willens ſondi

gen, &c. -

Vrage. ll3anneerkan men meten of beſonbc over benJUlenſje
t r*

ijt :

Antw. Dit ſtart men meten tint beſc teyckenen:

Voor eerſt : #tig men de cp-ſtomende begeerlijtſtheben met gere

matti bernecnit/en ſaet hoogt-garn ſombet tegen-ſtaiit/iſkom. 1:27.

De Mannen zijn verhit geworden in hare luſt. 2. Çini.3:4. Sy zijn

meer Liefhebbers der welluſten, dan Liefhebbers Godts. ,

Ten tweeden: 2tig men bic quadeluſt ſoctlit niet poo:-bcbachte

ſinnen te boſûgen/2.]Detr.3 : 3. In de laetſte dagen ſullen Spotters

komen, die na haereygen begeerlijckheden ſullen wandelen, ſtom.

6:13. En ſtelt uwe leden niet der ſonde, tot wapenen der ongerech

# 392og.4:16. Sy en ſlapen niet, ſoo ſy geen quaedt gedaen
lCl) DC11. - -

Ten derden : ?Iſg men op de begane fonhe/niet alſ een ongeſtoma

meer is inact gotá alg men baet operblpde igſ en menſtbf lucècte

mm beſcilige te mogen begaen/l);on.2:14. Die blyde zijn in t quaet

doen, is ſai.3:9. Sy ſpreken hare ſonden vry uyt Abil,3 : 19-Haer

eere ſtellen ſy in haer ſchande, ſy bedenckenaerdtſche dingen..

d? 5 Vrage.

-
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. Vrage #aebanige 3ijn beeſtijbg de onherboorne ontrent Gobt
en fijn biefſt 3

Antw. @ntrent Gbobt en fijn bienſt bindt men in haer beſc birte
geit :

-

(I) 45n hebben geen ſuff tot berechte kenniſſe ſjobts/2.@lim.

4:3. Sy konnen degeſonde leere niet verdragen. #lob 21:14. Sy ſeg

gen tot Godt, wijckt van ons, want aen de kenniſſe van uwe wegen

en hebben wy geen luſt. «Eſai.3C:1c.

2.) &#13ijn onmiſſigh om# ſlBetten te gehoogſamen/Her.

6:17. Sy ſeggen, wy en ſullen niet luyſteren. #jer.7:26. Jer,44:16.
Wy en ſullen nau niet hooren.

(3.) &n hebben altijbt beei te ſpreken op 45obtg3Dienaerg/ſoete

Heribe baet dienſt onozuchtbaer te matten/ebſai. 29: 21. Sy maken

haer ſchuldigh om een woordt. 2.Cijzon.36: 16. Sy ſpotten met de
Boden Godts.

(4) &p pupſenſoobanige preditanten/Nieſter reſolupt5ijn/en
bie met hart in alle merelbtſrije pºolijtſtbepbt ſuffigh miſſen ienen/

3|2irij. 2:II. Soo daeryemandt is, die met windt om-gaet,ende val

ſchelijcklieght, ſeggende, ick ſal u propheteren voor wijn,ende voor
ſtercken dranck,# is een Propheet deſes volcks. &#ſai.56: II/ 12.

Die ſègghen, ick ſal wijn halen, en wy ſullen ſtercken dranck ſuy

pen.

A. T Vrage. #ebben onherboorne oork meſ boogſpoebt in beſlBea

relötd S.

Antw. Gaſt: beeltijbts meer als de 39,ome/Pſal,73: 12. Siet
deſe zijn godtloos; nochtans hebben ſy ruſte in de wereldt, ſy ver

menighvuldigen het vermogen. #job 2 1:7. Jer.12: 1/2. O Heere!

waerom is der Godtlooſen wegh voorſpoedigh? Waerom hebbenſe

ruſte alle die troulooſlijck troulooſheydt#en ? Sygaen voort,

en dragen vrucht. -

A. #" lhebben de Godtlooſe ootſt met teghenſpoedt in beſt ilBea
relût 3 L

Antw. Haſe: 1)ſal.32:1o. De Godtlooſe heeft veel ſmerte. Job

18:16. ſtom. 2:9. Verdruckinge en benauwtheydt over alle ziele die

het quade werekt. -
-

. . Vrage. âBerſthiſſen ban de Godtlooſe niet ban de Godtzalige in

be upſmenbige bingen ?

Antw. ſpietſoo berre/batmen unt unterſijdt boo?-baſbanbene

bet ſtart/fen aenſten ban 45ointg ſtefbeltan oogbeelen /&#rtleſ:9:I.

Haet en liefde en weet de Menſche niet uyt al 't ghene dat voor ſijn

aengeſichte is. â.2/11.

C. Vrage. âlBaet in 3ijn ban de Godtlooſe onderſchepben ban De

Vrome in aſie uiterlijtſt boog-paſ 3

Antw. ?It mºat de Godtlooſe boen/bat bebunſen ſn met ſonbe/en

be al mat ſjaet ober-ſtomt in boogſgcebt/ en tegjenſpocht/ftterfit

bact tot een bioetſt/Jlſlal.2:2. Ick ſaluwe zegeningen":
- Afal,
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faï.69:23. Hare tafel wort voor haer aengeſichte tot een ſtrick, en

e tot volle vergeldinge,en tot een valſtrick Kiſit. 1:15. Den onrey

nen is alles onreyn.

A. Vrage ſlaat te beteunbeban een natuerlijck, burgherlijck, en

godtloos leven?

Antw. De helftheberboemeniſſe/Jſlaatth.25:41. Gaet wegh van

my, ghy vervloeckte in het eeuwighvyer, 't welck den Duyveſ, ende

ſyne Engelen bereydt is. Hom.2:5. Naer uwe hardigheydt en onbe

keerlijckherte, vergadert ghy uſeven toorne als eenen ſchat in den

dagh des toorns, ende der openbaringhe van het rechtveerdigh oor

deel Godts. ik)attij.7:23.

Middagh-geſangh

Op de eerſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 1. Die niet en gaet in der Godt

looſen raedt, &c. »

35oo moet in beter lenen als een heeft:

't jſlatueriijtli merdi/ en 't burgerlijtſte ſet en/

#aſaen ben dºlgelifth ben 13cmcinininier geben:

geothmenigh flyenſthis inſon booſen fiact/

aDat menigt 25eeft hem nert te hopen gaet.

2. ?tſg 't berte blijft in ſont geruſt en ſtil/

- , &#n bonen bien/ficijftant tegeng Goûtg miſ:

danmetenbepbt ban Gobt: geen ſtijgirſt poot ſonben:

Zijn teyckenen, man hie noch3ijn benonden/

25unten genaeb en onbergbobeg bloedt: -

lpoe noobigbig ban 't naume onberſoetſt !

. Hboe blijft be Jäenſchinſoo ten guabenſtanbt :

't#omt boog upt fijn naturelijck verſtandt:

«Daer komen bp/beg bleefb begeerlijkſtheren/

«Een quaebt Gewiſſemaerſt ong quabetreben:

Jillen bolght fijn ſin/en merelötſche gemoont/

Jillen mennt bat 't boen van Puberennerſchoont.

4. Berg bentſit/gbootfiet het niet; en goocs ſtraf

31 ennt b'amberſicht te ſuſſen bibben af:

SDua beerſcijt beſonb , men ſtut geen quabe Iliſten/

't 25egane quaebt en ſtan haer niet ontruften:

3llen buit geen tongh bie ſtraf openght ober 't quacût/

zéeo blijft de HWºenſtij in û'onherboren ftaet.

I.

| G# geeft ten ſlºtenſtij een rebelijdtengºreſt)

Over
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O WE R.

Het Leven der Weder-geboorte.

- De tweede Dagh.

E. vrage, meatfgnoobigb om in foo een ſtartte mutſen/ martin

B.

men han3alfglj me:öcn 3 -

Antw. Hijetig nogbigh batmen weder-gheboren ſurroe /3 dali.

3: 5. Sooyemandt niet wedergeboren wortuyt water en geeſt hy

en kan in het Koninghrijcke Godts niet ingaen. &#pijeſ. 4:22/ 23/24.

3LPatt. 1:14. Bekeert u, ende gelooft den Euangelio.

Vrage. ïBatig bit te ſcggen/weder-geboren te worden?

Antw. Betig teſtggen/batmen een ander verſtandt, een andere

wille, een ander herte en genegentheden behbe / alg in naturtijdit

- 3 lºenſtijen mo:bt genomöen/ófoi.3: 1c. Ghy hebt aen-gedaen den

nieuwen Menſche, die vernieuwt wordt tot kenniſſe, na het even

beeldt des genen die hem geſchapen heeft. Gaſ.2: 2C. Ickleve niet

meer, maer Chriſtus leeft in my 1. Gijeff.5; 23. De Godt de vie

des ſelve heylige u geheel en al: ende uwe geheel oprechte Geeſten

de ziele, ende Lichaem worde onberiſpelijck bewaert in de toekom

* ſte onſes Heeren Jeſu Chriſti. - - - ---

A. Vrage. 1)ot moet de wedergeboorteanberg gijemennrijdiinbe

ijen ligt Stij?iffure genaemt ! -

Antw. Sº moet ooth genaemt/ de bekeeringe, de roepinge, &c.

3thart. 1: 14. Rekcert u, endeghelooft den Eliangelio. âtf:26:18.

ââom.8:3o. Die hy geroepen heeft.

C. Vrage. Liami de natuerlijtſte jihenſthcboo: epgchrachten dit gee

ſtelijcke leven in fithſclpen pertnerſten ? -

Antw. #een: mant be ſilentrijeig duyſterniſſe en doodt in de

ſonnt) gepjeſ.a: I. u heeft hy medelevendighghemaeckt, daerghy

doodt waerdt door de miſdaden en ſonden. &#phef. 5: 8. Eertijdts

waert ghy duyſtcrniſſe, Rom. 8:7. Hy kan ſich de Wet Godts niet

onderwerpen. \' tºt

B. vage fºot kan men dan tot dit geeſtelijcke leven ſtomen?

Antw. bit ontfangijt men boog een gijenabigemetthinght brs

#cntigen ºceſteg/GEit. 3 : 5. Hy heeft ons zalighghemaeckt, niet

uyt de wercken, der rechtveerdigheydt die wy gedaen hadden: maer

na ſyne barmhertigheydt, door het badt der weder-geboorte, ene

de vernieuwinge des Heyligen Geeſtes. 3)ſaſ. Toc: 3. Wetet dat de

Heere is Godt,hy heeft ons gemaeckt,ende niet wy, ſijn volckende

Schapenſynerweyde epjeſ 2:1c. wy zijn ſijn maeckſel, geſchat

Pen in Chriſto Jeſu tot goede wercken. Vrage.

-
'rag
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9.

C.

t

Vrage. Hilaet de 3 kºlenſche dan ſtil fitten mariºren tot bat Goot

de weder-geboorte geeft ?

Antw. Jaren: maar men moet afſc bie middelen ghtbruptſten/

hpaer boog ie lºyeert ben jihenſtijchuil belieerenvºltt. 2: 38. Petrus

ſeyde tot haer, bekeert u, ende cenyeghelijck van u wel de gedoopt.

3 Lxart. 1:14. «Eppeſ, 4:24/25.
anº ſlaat middelen#arat 450bt om ben. Ellenſtbe te be2

ren :

Antw. «Sobt gebzuptht inſonüerijepbt beſt b;it niibotſen:

Voor eerſt: @5unt gebruptfit baer toe ſijn Woordt, fug in de Wet

alg in het# ſtom. 1 : 16. Het Euangelium is een kracht

Godts tot zaligheydt een yegelijck die gelooft. #om. Ic:17. Soo is

dan het geloove uyt het gehoor. #at. f:18. Na ſynen wilie heeft hy

ons gebaert, door het woordt der waerheydt. jikatiſ. 28:19. -

Ten tweeden : «Boöt gebgulltſit batt rot oorkfolittijbtg Sculpteta

injcſte ellenden, Job.36: Ic, Godt openbaert het voor haer-lieder

oore ter tucht, ende ſeydt, datſe hen van de ongherechtigheydt be

keeren ſouden. 2.qIfjzon.33: 11/12. Als Godt Manaſſe benauwde,

badt hy het aengeſichte des Heeren ſynes Godts ernſtelijc en, en
de vernederde ſich ſeer. -

Ten derden: Goût gebºtnetſit baer toe inſonûctijembt bt inmen

bige merritinge beg 1)epligen 45cefits/?ttt..16: 14. De Heere open

de Lydia het herte, dit j:5. De vernieuwinge dc, Geeſtes. Celjeſ.

I : I9.

Vrage. H! Dacrom gebruncht 45obt hier toe fijn wet ? *

Antw. @Dnn ben jlºenſtige ban fijn fundige ſtact te opertingen/

enūe bein diſgo te berneüeren/iſignt. 3:19. Wy weten nu, dat al wat

de wet ſeght, ſy dat ſeght tegen de ghehe de onder de wet zijn, op

dat alle mondt geſtopt werde, ende de gheheele wereldt voor Godt

verdoemelijckzy. Gjal.3 : 22. De Schrift heeft het al onder de ſon

be beſloten, op dat de belofte ny c ngheloove Jeſu Chriſti den ge

loovigen ſoude gegeven worden. 3 oan. 16:8.

Vrage. âlPacrolim gebzuurſit Goûtſjiet tot het Euangelium?

Antw. @mboo: openbaringe ban ben rijthbcm fijntt griiabe /

bc illeliſtijc aen te ſorien / ende ſtrafijtelijtſt op te luerſteit tot drie

genade/Jſlatth. 11 : 28. Komt herwaerts tot my alle die vermoeyt

ende belaſt zijt, ende ick ſal in ruſte geven. ſichi. 12:1. 2.Çot. 5:2 .

# bidden u, als of Godt door ons in u bade, laet u met Godt ver

OCIlen.

#ge. âlSactom gheb tiptlit abobt de uyterlijcke ellenden biet

OE

Antw. Cºmbat boo: be B:ebitatie ter âlºet het herte niet ghea

noegh geb?uſten 3ijnüc/ boo: bele ſcherpe ſlagen ſjetſjerte betºginſelt

foubt meröen/#iet. 2:19. uwe booſheydt ſal u kaſtyden, ende uwe

afkeeringen ſullen u ſtraffen : weet dan, ende ſet, dat het quaedt,
ende bitter is, dat ghy den Heere uwen Godt verlaet. HartºgT8.
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3ier.31:19. Sekerlijck, na dat ick bekeert ben, heb ick berouwghe

hadt, ende na dat ick my ſelven ben bekent gemaeckt, heb ick op de

heupe geklopt: ick ben beſchaemt, ja oockſchaem-root geworden,

om dat ick de ſmaedtheydt myner jeught gedragen hebbe.

A. Vrage. lbaerom gebguntſtrobabt ſijn#hier toe d

Antw. (ſhin dat het herte te hacbtig/aig dat het aſieen boog upte

mencige middelenſoude beranbert mogûen/d:3ech.36: 26. Ickſal

het ſteenen herteuyt u vleeſch wegh nemen. 1)ebt,8:ío. Ickſalmy

ne Wetten ſchryven in ulieden herte. (dihzen.5:21.

C. Vrage. âlBatmiddelen moet ben j|Benſtige geh:untſten om tot be

wedergeboorte, en tot de bekeeringe te ſtomen ? --

ſe##middelen die bedlaeniſche gebgupthen moet/3ijn bt,

na-bolgende:

Voor eerſt : «De ſlºtenſtbe moet ſijn ſonden en berboemelijtfit

ſtaet meſſeeren ſteunen/jer.31 : 19. Na dat ick my ſelven ben be

kent gemaeckt, hebbe ick op de heupe geklopt: Ick ben beſchaemt,

ja oockſchaem-root geworden. Zepij. 2: 1. Door-ſoeckt u ſelven

nauwe, ja nauwe. 2{rt. 2:37.

Ten tweeden: De glºemiſche moet goede henniſfe nemen banbe

hop: bet3alig!jeuüt/ Gemeitſie boog Sonbaerg bietjaer beſiceren in

iden &#uangelio moet beſtent gemaert;/?ltt. 18:38. Soozy u dan be

kent, Mannen Broeders, dat door deſen u verghevinghe der ſonden

verkondight wordt. 2. Cor.5:19. Hem die geen ſonde gekent heeft,

heeft Godt voor ons tot ſonde gemaeckt, op dat wy gerechtigheydt

Gods in hem ſouden worden. Art. 3:19.

Ten derden : De ilhenſthemoet getooben in de Middelaer e

ſug. Chriſtus/?ttt. 16:31. Gelooft in den Heere Jeſum Chriſtum.

# 1 : 14. Bekeert u, ende ghelooft den Euangelio. 2,Cot.
E IS,

3 Ten vierden : De JE)enſtige moet ſich ghehecſ ober-gheben aen

CBobtg dlpoogût/ om baer boot bemgocht te mogben tot een ander

ieben/iſtom.6: 17. Godezy danck dat ghy wel Dienſt-knechten der

ſonde waert,maer dat ghy nu van herten gehoorſaem geworden zijt

den voor-beelde der leere, tot het welcke ghy over-ghegheven zijt.

# :37. Bekeert u, ende een yeghelijck van uwerde ghedoopt.

D1.0:5. -

Ten vijfden : De Jſlaenſtbe moet ſich ſelven Heerenverſaken,enbe

aſſe upterlijrftefonben af-baeften/j laattij. 16:24. Sooyemandt ach

ter my wi komen, die verlochene hemſelven. ?Itt. 19: 19. Sy ver

brandeden hareydele Boecken. eB3etb.18:31. Werpt van u weghal

leuwe overtredingen, waer doorghy overtreden hebt.

Tenſeſten: gºedlaenſchemoet 45obt bibben om een amber hete

te/ @Tinen. 5: 21. Heere, bekeert ons, ſoo ſullen wy bekeert zijn.

Afaſ. 51:12. Schept my een reyn herte, ô Godt? ende vernieuwt in

t binnenſte van my eenen vaſten Geeſt.

C. Vrage. âl2at binūert beſe/ batſe niet meöer-geboren":#



Middagh-oefeninge. 2o?

* *

-

is'

Antw. ſomber andere hinder-palen 3ijn oorſt beſe:

(I.) âp miſſen geen middelen gebruptſten/noeijte eenige moeite

te boen om nieumetreaturen te mogben/33ſaſ. 119: 155. Het heyl

is verre van de Godtlooſe, want ſy ſoecken Godts inſettingen niet.

5laai.1:13. Noch ſeght ghy, ſiet wat een vermoeytheyt ! 3iet.44:16.

wy en ſullen na u niet hooren, aengaende het woordt dat ghy tot

ons geſproken hebt in des Heeren name.

(2.) Algſn de middelen ban GBobtg ilbootbt gnemathelijtſ, ſtone

nten hebben/ban hebben ſin baet toe geen luſt/#oh 21: 14. Sy ſeg

gen, wijckt van ons, want aen de kenniſſe uwer weghen en hebben

#n luſt. JTBaſ. 3 : 14. Ghyſeght, het is te vergeefs Godt te
ICnen.

(3.) 3ïlg ſn ſtrathtighlijdt mo:ben aangebrongen en ouertungſjt/

ſooſteſſen ſji haer tegen Bobtg middelen aen/?itt. 7:51. Ghy hart

# en onbeſnedene van herten ende ooren, ghy weder-ſtaet al

tijdt de Heylige Geeſt. ſtom. 1:18. Sy houden de waerheydt in on

gerechtigheydt onder.

(4.) 35n achten deghenade beg «tuangeliumg beel minder ban

be tijbtſjtſte en mereſbtſtije luſten en boogbeelen/?Itt.18: 17. Gal

lio trock hem geen dingen der Religie aen. H3eb?. 12: 16. Ghelijck

Eſau, die om de ſpyſe het recht der eerſt-geboorte wegh gaf

Vrage. âlBat behoogt aiſe jihenſchen te bemegen om tot ijaer we

der-geboorte en bekeeringe hertelijtk te arbepben ?

Antw Beſchemtegij-rebenen:

- (1.) Bat niemanöt ſomber weder-gheboorte en bekeeringhe ſtan

5aligh mogûen / Joan. 3; 5. Tenzy dat yemandt weder-gheboren

wort uyt water en geeſt, ſoo en kan hy in het Koninghrijcke Godts

niet in-gaen. ſhorn.8:13. Indien ghy na den vleeſche leeft, ſoo ſult

hy ſterven. Maer indien ghy door den Geeſt de wercken des lig

aems doodt, ſoo ſult ghy leven. 21 pet.21:8.

(2.) @De heerlijtſte ſtaet ban een meter-geboren Zieſt/2.13etr. 1:4.

Wy zijn der Goddelijcker nature deelachtigh. 1.33etr. 2:9. Ghy zijt

#Koninghlijck Prieſterdom, een uyt-verkoren geſlachte, een hey

ligh Volck.

(3.) Bebzucht ban be beheeringe/ be meſtſte íg bc eeumighe#

figbembt/ſtom.6:22. Maer nu van de ſonde vryghemaeckt zijnde,

ende Gode dienſtbaerghemaeckt zijnde, hebt ghy uwe vrucht tot

heylighmakinge, ende het eynde, het eeuwige leven, ſtom.8:1. Soo

en is er dan nu geen verdoemeniſſe voor die in Chriſto zyn, die niet

na den vleeſche leven, maer na den Geeſt *.

(4.) @Botſt moet bit be JBenſche bemegen/bie geroepen mozbt

alg ijn bentſit/ bat be lºeere heſe ghenabe aenbiebt aenſooſterbte

3|Henſtben/jaaenſooſnoobe ášonbaerg/en bat bobenſoo beelan

bere dſlāenſtijen/be meitſte ſbobt boo2-bn gaet/ 433eth.33 : 11. Soo

waerachtigh als ick leve, ſpreeckt de Heere,ſoo ick luſt hebbe in den

doodt des Godtlooſen. 1.Gor.I: 26. Ghy ſiet uwe roepinge,#
€IS,
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ders, dat ghy niet vele wyſe zijt na den vleeſche, niet vele machtige,

niet vele edele, 2. Cor.5:2C.

C. Vrage. âBat behoort ong tebemegen om het mertſt ûet beſteerinz

ge niet een gegenülitſi unt te ſtellen ?

Antw. Dit inget orig. bennegen : -

voor eerſt: @m dat beiden light bobt/bie ons ſleet en ſlºtte

ſtevig/cng bit aſſuo gebient/#euz.3: 7/8. Daerom gelijck de Hey

lige Geeſt ſeydt, heden indien ghy ſyne ſtemune hoort, ſoo en ver

hardt u herte niet. #A:on.1:24. . -

Ten tweeden: ?tiſe uiltſteimaerkt dat het herte noch hatbct mott

in beſgilde/ en bermecteert beſchulden/i)enz. 3:7. Verhart u herte

niet. Jet. 13:23. Hoe ſoudt ghy konnen goet doen, die gewent zijt

quaedt te doen, ſtam.2:5. Na u hardigheydt en onbekeerlyckherte

vergadert ghy uſelven toorne als een ſchat. -

Ten derden : «Dus ſcoenig feet onſcher/ be boobt fian Gng in

een oogenblitſt doetbalſen / en indien mop dan niet beſteert 3ijn/foo

foitöen mp berggeint roogüert/#at. 4: 14. u leven is een damp die

voor een weynigh tijdts geſien wort. #lur. 12:2o. T - -

Ten vierden: @in dat «Bobt niet altijbtg gerect ig/be beheerina

gije te gijenen alg ijrt giig uuel fai te paffe ſtomen : âlèit moeten op

c#oût gaſſen/aig Jºl tijbt geeft/2.&#or. 6: 2, Siet, nu is 't, de wel

aengename tijdt, nu is't de dagh der zaligheydt. #lut. 13:24. Strijdt

om in te gaen door de enghe poorte; want vele, ſegge ick u, ſullen

ſoecken in te gaen, ende ſtillen niet konnen. àgon.1:24/25.

IS. k Vrage. aaninen alelſchet meſen van fijn wedergeboorte en be

eeringe: -

Antw. #len kan niet aſſeen/maer men moet octa trarijtenbaet

banſeliette 3ijn 1.3Joan. 3:14. Wy weten dat wy over-gegaen zijn

uyt de doodt in het leven. 1. Joan 3:1. Siet hoe grooten liefde ons

de Vader gegeven heeft, dat wy Kinderen Godts genaemt worden.

2.Cor.13:5. Onderſoeckt u ſelven,

C. . Vrage tint mat teyckenen kanmen meten ofuitn ootſt retijt we
der-geboren ig ? r, -

be:" Ceſc teyckenen5ijn brſe / maer onder andere zijn ootſt

E : , *

(1.) ?fſg men beginbt dat de kracht ber quabe begeerlijtſiljepbt

gch2oſten ig / en batmen ſco baiftigij niet meetig tot de beriep Dirt?

geüer merelbt/gbat.5 : 24. Die Chriſti zijn, hebben het vleeſch ge

kruyſt met de bewegingen en begeerlijckheden. 45al.6: 14. De we

reldt is my gekruyſt, en ick de wereldt. @Baſ.5:17,

(2.) ?tſg men in ſtrij beninüt een ſtambtpaftige ghentegentherht

tot & Bobt/en tot fijn bgiendelijtſte tegennego:biggenot/alg tot het

gooikſie goedt maer in al ons tien ſtart/ſpſal. 119: 57. De Heere

is mijn deel. 33ſal.4 : 8. Ghy hebt vreughde in mijn herte gegeven,

meer dan ter tijdt als haer Koren en haren Moſt vermenigvuldight

zijn 335il 3:7/8. iPſal,63:9. Mijn ziele kleeft u achteret )?ſts

3.
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(3.) 3fſg men een baſtbaornemen heeft om 35obt in aſſes/ſon

ber eenight upt-ſonseringr/te gijehoo:ſamen/Pſal.119 : 1 (. Ick

hebbe gheſworen, en de ſal het beveſtigen, dat ick onderhouden ſal

de rechten uwer gerechtigheydt. brºn. 13 : 18. Als die in alles eer

lijck willen wandelen. 1. Çtjeſf.5:22. Onthoudt u van alle ſchijn des

quaedts. 3)faſ.119:44.

(4) ?tls men een ſonorrſinghe tretſt en ſuft ghteoeit tot Gcorg

HIBoogbt / 1.3 betr. 2:2. Als nieuw geboren Kinderkens, zijt ſeer be

geergh na de redelijcke onvervalſchte melck, op dat ghy door deſel

ve meught op-wafſchen. #eſat.119:9-. Hoe liefhebbe ick wwe Wet !

Sy is myne betrachtinge den gantſchen dagh. -

(y.) #ſtg men armbanght een nieuw leven beigeng 3oota lt)et

ten/ente baer in ſotthtpnertgij nooit te gaen / ºphef. 2 : 1°. wy

zijn Godts maeckſel, gheſchapen in Chriſto Jeſu tot goede werc

# 1. Attr. 4:3. 1. Joan.3:9. Dieuyt Godt gheboren is, en ſon

ight niet.

# 3Ltg men in eenige fonte vallende barr over onruſtig/baer

boe; ſmetten en benauuutbcben in be5ieſt ghehoeſt/ente als men

niet eet geruſt ig/ beo: tn al-eer men met Bobt in ſhgifti bloedt

verſoent cnbc bengebightig ; en bat men boo: een nieume en pure

riger gehco?ſaemixt bt/be beganeftruptſtelingen tracht te berbete*

ren/ HPfaf.51: 3. Zijt my genadigh, ô Godt! nauwe goedertierent

heydt. 3l 2atth.26:75. 2.Cot. 7:i I. Want ſiet, dit ſelve, dat ghy na

Godt zijt bedroeft geworden, hoe groote neerſtigheydt heeft het in

u gewrocht: Ja verantwoordinge, ja onluſt, ja vreeſë, ja verlangen,

jayver, ja wrake. , , .

Vrage. Geeft het in bit tegen mat boo:Neel bat men wedes gebo

ren ig en bekeert? -

Antw. Ja ſéct geel/ºrant San meet men/bat afſe ſtrung ten be

ſten ſat gebpen/ enige dat men de boobt niet heeft te byeeſën/ terunſ

men in Goûts meghen mandelenbe/fen teumightn iepen boc: üe

booût gaenſat/ſtom,8:28. Wy weten dat den ghenen die Godt lief

hebben, alle dingen mede wercken ten goede. 1.qicr. 15:55. 2. Cor

: 1. Wy weten, dat als ons aerdtſche Huys deſes Tabernakels ge

roken wort,wy een Gebouw van Godt hebben, een Huys niet met

handen geïnacckt, maer eeuwigh in de Hemelen.

(ſD Mid



De tweede

Middagh-geſangh

Op de tweede Dagh van de Maendt.

Stemme: âBatt hen ſlof-ſangh ſtilaria. Mijn Ziel

maeckt groot den Heer, &c.

I•

'ft ſPgbt nopt een #emeſingh/

#onder veranteringb)

- 'it ſlâeet 5ijet meilet-geboren:

RDit ſtact niet in mijn macht;

't Je 't mertſt oan Cijziſtiſitatijt/

#3oogſune lipt-betiieten.

2.

&Gahte llºrt berntbertitip)

€5obt beet'er eſſenb'bp :

#Raer 'tretijt herſtelde ſteen

#Anon't gettangeliſchâboogbt/

gſvelnobigjaert-gebootbt/

aan ſjoûtg cBeeft alleen geben.

•y

3•

" Aan iſ mijn ziel beſteert/

3tig 't qulachtig overheert/

4ën 't hert tot GBabt genegen :

2#ſe 't ilPao:bt niet ſuft gehoogt}

25;enght 't nieumeieoen nooit)

&#n ſtijgidt ban? guabe megen.

4.

'k Bertraegh 't wel-legen niet)

(GTermijf het dooût gebiebt/

Hpt-ſtelbaert meerberſmerten:

jllijn ſebeng tijûtig geen/

d)et ſeben ig alleen

âDoo: terijt beheerbeijerten.

Over
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O VER

Het Leven des Geloofs.

De derde Dagh.

* vage marinie tenterreiniſten met toneekbergenban

ambere diljºenſchen ?

Antw. Baer in/bat bp ghelooft in ſeſim Chriſtum/?{rt. 2:44.

Alle die geloofden waren byeen. ?ttt. 13:48. Daergheloofdender

ſoo vele als er ten eeuwighen leven verordineert waren. «Epijeſ.

I : I3.

vrage. Bart het beloopt niet boo, de wedergeboorte, en boot

de bekeeringe?

Antw. 15et «bbeſoone in geſim Chriſtum poſght op bit berne

beringe bes gemocbts ober beſonben/ bemeſtſte boot de Wet moet

gemzocht: maer beteºSeſoebe gaet boe? be babeltjtſte beriticutuinge

beg berren/ente bes leneng/mant betig een oogſaerk van bit bera

nieuminge/3ABart. 1: 14. Bekeert u, ende ghelooft den Euangelio.

3thartij. 11:29. #rt.16:31. Art.15 ; 9. Hare herten gereynight heb

be door het gheloove. «Bal. 2: 2c. Ick leve door het gheloove des

Soons Godts.

bº," #g het leven des Gheloofs neobigb om 3aſightcteoze

in E

Antw. Ha/foo betre/ batfonter het beloobe niemantſt kan bea

beuben mogben/i3ghz. 11 : 6. Sonder gheloove is het onmogelijck

Godt te behagen. #jube &.5. Hoan. 3:56. Die in den Sone gelooft

heeft het eeuwige leven: maer die den Sone ongehoorſaem is, Gods

toorne blijft op hem.

1# Alſ)acconi muo:bt het Geloove genaemt een leven beg 65ea

O - -

Antw. (ſem bat het geloobein be 3ititig een toerthſante kracht/

bie gebuprighbeſtrijig ontrent Jeſum Ch:iftuni/45al.2 : 2c. Ick

ben met Chriſto ghekruyſt, ende ick leve, doch niet meer ick, maer

Chriſtus leeft in my: ende 't geneick nu in het vleeſche leve, dat le

veick door den geloove des Soons Godts. 65al. 5:6. Het geloove is

door de liefde werckende. Cant.5:2/5/-.

Vrage. âBatig bit ſtuen beg. Geloofg?

Antw. #et tg een bemegingje beg herten/maer boo: be ſheſcoe

bfgetracht feſum Chriſtum/aig be eenigt Jilibúrlaet aen te nea

men/toe te paſſen/enbeijem meer en meer ſith engen te maſten/orn

boog hem behouden te mo:ben/ephef.3:17. Op dat Chriſtus door

het geloove in uwe herten wone.3: : 12. Die hem acn-geno

1 men
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men hebben, heeft hy macht ghegeven. Kinderen Godts te worden,

namelijck, die in ſynen name gelooven. #om.13:14. Doet aen den

Heere Jeſum Chriſtum. Sijiſ. 3:9/ro.

Vrage. l3actonnig dit leven des Geloofsſoo noobigg 3

Antw. 2beljalgen te regen gijenomen ban Gobtg 45hebcbr /

1. Joail.3:23. Dit is ſijn gebodt, dat wy ghelooven in den naem ſy

nes Soons Jeſu Chriſti. fda blijt it beſe nootmuentig begint oorſt giet

unt:

voor eerſt : Otmiſc het Gheloove jet eenighe middel is om de

terdienſten Chriſti ongerigen te miaiien tot ottſoeninge met 35ob/

cnt. 3: 25. Welcken Godt voor-geſtelt heeft tot een verſoeninghe

door het gheloove in ſynen bloede. #oan. 6: 35. Jeſusſeyde tot

baer, ick ben het broodt des levens, die tot my komt, en ſalgheen

# hongheren, ende die in my ghelooft, en ſal nimmermeer dor
Cn. -

Ten tweeden : dſèm hat aſſe oefeninghen beg 45ootg-dienſt ale

ſeeit Bon Jet geigone Haet ſtatijt hebben 13eb2. 4: 2. Het woordt

der predickinge dede haer gheen nut, om dat het met dengheloove

niet geneiight was. 3 aan.22: 31. Deſe dingen zijn geſchreven op

dat ghygheiooft, endegheloovende, het leven hebbct door ſynen

naein. #ct.8:37. -

* Ten derden : @m dat beſc beſmeginge beg gheſoofa be grootſte

erte geeft acti Chaiftlig ben j! lidbeiaet/i.iſ)ett. 2:7. ll die gelooft,

is hy dierbaer. ther:.11:24 25. -

Ten vierden : Lynn dat het gheſoobe ig# mibbel ,

tot een glijgiſtelijtſt lenen/obal. 5:6. Het geloove is werekende door

de liefde. 2. Cor.5:14/17. Gat. 2:2C. Ick ben met Chriſto gekruyſt,

cnde ick leve, niet meer ick, maer Chriſtus leeft in my, ende het le

ven dat ick leve, leve ick door het geloove des Soons Godts. #ebt.

11:6. Sonder geloove is het onmogelijck Godt te behagen.

Vrage. #)oe neemt het 45tigone jetitiºn Chriſtuin aan d

Antw. (fen op-ficijteban J rſing ºfgiffug / ſoo neemt het gljee

Igubcijcin acn gtijecten af 'alg Propheet, alg. Prieſter, en alg Ko

c.

ningh, I.Cot, f:3%. uyt hem zijt ghy in Chriſto Jeſu, die ons ghe

worden is tot wijſheydt van Gode, ende rechtveerdigheydt, ende

heylighmakinge, ende verloſſinge. &#fai.9: 5. Een Kindt is ons ge

boren, een Sone is ons ghegheven.\ gan. I : 12. Die hem aen

ghenomen hebben. Cant. 2: 16. Mijn Lief is myne, enick ben
1 Vne. w

ſ# #joe neemt hem ſjet 35tſoobe aen ten atm-fien van ong'
EI!JPit 7 -

Antwº JTºet ºerſaſtinghe van onſ eigc gerechtighcutt /ſoo bat

tuin tot Jeſſi:n #3aien als titutiligº/nitrenne/Getaftr/ft. jlaattij.

1 1:29. Komt alle tot my die belaſtende beladen zijt. Agil.3:8. Ja

gewiſſčlijck, ick achteloock alle dingen ſchade te zijn, om de uytne

inkntheydt der kenniſſe Jeſu Chriſti mynes Heeren, om wiens"#
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- ick alle dingen ſchade gerekent hebbe, endeachte die dreck te zijn,

op dat ick Jeſum moghe ghewinnen. J. 9. Ende in hem bevonden

- worde, niet hebbende myne rechtveerdigheydt die uyt de wet is,

maer die door 't geloove Chriſti is, namelijck, de rechtveerdigheydt

die uyt Godt is door het geloove. HYſal. 145:2.

A. Vrage. Hig bit dan ten gctüt Getoonige bit itfutn acn-nremt

alg Middelaer, ſomber een gorèt iepen te beginnen ?

Antw. ſXeen: ilPant alg een Sonûnet tot Citrifftttn ficnit ſoo

moet bl! fijnfonten aenfien alg ballaſten / ſtºjulben Eli buiſiglitz

iden/Daer ijp gaerne ban milie ontlaſt 5pn: beluncito, een beter le

ben te filtten lepben/Boln. 7:24. Ick ellendigh Mcnſche, wie ſal my

verloſſen van het lichaem deſes doodts ? .ik:atth. 11: 28. Komt alle

tot my die belaſtende beladen zijt. âtt. 2:37. Sy wierden verlagen

in het herte, ende ſeyden tot Petrum ende de andere Apoſtelen, wat
ſnllen wy doen, Mannen Broeders ? J. 38. Ende Petrus ſeyde tOL

haer,# u. (dlif.2: II/12/13/14. . -

B. , Vrage. âlBaernoo! 3ijn dan ſoadanight Chriſtenen te bouben/
be#onbet ben toem brg «5geloofg/ een JBrucj: Ificijtk icuen

Antw. SBeſc3ijn te houten noot rechte ſºngelcomige/rnbe boog

39mannen van dit giſtug te #liobelaer/ 32bit. 3 : ht'. Vele wande

- len anders : van de welcke ick u dickwils gheſeght hebbe, ende nu

oock weenende ſegge, datſe vyanden des kruyces Chriſti zijn. 1)<b:.

Ic:39...3 kaatth.7:23. Dan ſalick haer opentlijckaenſeggen, ick en

hebbe u noyt gekendt, gaet wegh van my, ghy die de ongerechtig

heydt# -

A.p:#" ſtian men met ſterfter 3ijn/ hat men het mart Gheloove

ertº

Antw. fa/inant Barroni mo:bt belaſt/barn en fuchſclpen moet

onberfoetſten/2.Cor, rs:5. Onderſoeckt u ſelven, of ghy in den ge

loove zijt. 2. iim.1 : 12. Ick weet wienick gelooft hebbe. 2. Cor.

4:13. Dewyle wy nu den ſelven Geeſt des geloofs hebben, gelijcker
geſchreven is ; Ick hebbe gelooft, daerom hebbeick geſproken : loo

gelooven wyoock, daerom ſpreken wy. -

C. Vrage. #or ſtammenſtfiet 3pa ?

Antw. #nt beſcteyckenen:

(1.) 3ilg niengbedoelt dat men om Chriſti mſſ den ouden Men-,

ſchefoetſit te bootſen/ende bagtlijtag bott verminderen. Gºal.5:24.

De Chriſti zijn, hebben het vleeſch ghekruyſt met de beweginghell.

?Art.15:9. De herten gereynight hebbende, door het geloove.

(2.) #tſg nien Gieſum Chgiftumfeer ſjoggh acht bogei: al bc mea

relût/ 35il.3 : 8. Ick achteloock alle dinghen ſchade te zijn, om de

uytnementheydt der kenniſſe Chriſti. 1. Detc.2 : 7- u, die gelooft,

is hy dierbaer. -

(3.) âtg menfithſcreen aftredit manaſie andere gronten/ban

getufijtpötigtG gijtinotüfg/ſoo Dat# niet vertrouwt"#
3 - QEU
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gerechtighepbt/ofte op pete bat bupten ſtijgiſfug ie/ pijfl.3 : 9.

Dat ick in hem## mijn##

veerdigheydt die uyt de wet is. dEfai.64:6. Alle onſe gerechtigheden

zijn als een dreckigh en wegh-werpelijckkleedt. -

(4.) 2ïlg men fithſciben geboeiraengriepbt/ter liefde ban gſbele

ftuig/tot fuſt aen ſijn woordt, en de tot een nieuwe ghehoorſaem

heydt, Gal. 5:6. Het geloove is door de liefde werckende. 1. Joan

1:6. Indien wy ſeggen, dat wy gemeynſchap met hem hebben,ende

in de duyſterniſſe wandelen, ſoo liegen wy, ende de waerheydt en is

in ons niet. 1. Joan.2:6. Die ſeght, dat hy in hem blijft, die moet

alſoo wandelen, gelijck by gewandelt heeft.

C. Vrage. #g het geloone in alle ſºcioobige ebenſtertit ! -

Antw. ſêcijneen: ſlBant baet 3ijn Kleyn-geloovige: Bart 3ijn

Swack-geloovige: Baer 3ijn oodt Sterck-geloovige, jihattb.16: 8.

wat overleght ghy by uſelven ghy kleyn geloovige Ilhart.# 2

Ickgheloove, Heere, komt mijn ſwack-gheloovigheydt te hulpe.

JTHatt. 16: 14. Jeſus verweet hen hare ongheloovigheydt. ſtom.

4 : IQ.

Vrage iPatig een kleyn en ſwack 35eloont ! ...

Antw. «Eenfmarſt getoobe is/alg men lichtelijtk moattmpfel?

moebigb/en als geſtut in de toe-paſſinge ſtijgiſti/enbe in het meetſt

beg geloofg/ſion. IA:1. Die ſwack is in't geloove, neemt aen,maer

niet tot twiſtighet'ſamen-ſprekingen. Bal. 6: 1. Broeders, indien

oock een Menſche overvallen ware door eenighe miſdaedt, ghy die

geeſtelijck zijt, brenght den ſoodanigen terechte. #Lut.24:1.

Vrage. Jiaaer hoe faſ een Swack-geloovige ſtrij norbſtonnen gee

ſm #enbat in Herij een goedt geloobe heeft al ig betitiepn/ en
athi 3

Antw. Bit kan men upt beſt teyckenen kennen:

Voor eerſt : #nbien men notij heeft een oprechte begeerte om

met gifgifto te mogben vereenight binnen/ jihattij.5: 6. Zaligh

zijnſe, die hongheren en dorſten na gherechtigheydt. 3 laattij.
14 : 30.

Ten tweeden: #nbien men fith haubt aen hetilbao:bt beg ſie

Hoofg/enbeidat men athepút snifterthet teruogben/ 1.33etr. 2; 2.

Als j# kinderkens, zijt ſeer begeerigh na de onvervalſchte melck

van Godts woordt. Joan 6:68. Petrus ſeyde, Heere, tot wienſou

den wygaen, ghy hebt de woorden des eeuwigen levens.

Ten derden : 3tſg beſeftſenm-geſe obigbepbt niet ontſtaetuptſtift

tot deſonbr/en tot bemereidt; maer alleen tot eenige ſtruptitelin

ge/tentatie) ofte tipit ongebGelighepotban ſtijgiſti liefde in het beta

te/l)faſ.13:2. Hoe lange Heere, ſult ghy mijnder ſteedts vergeten,

hoe langhe ſult ghyuaengeſichte voor my verbergen. «Eſai.49: 14

Zion ſeydt, de Heere#mijn verlaten.

Ten vierden: #ntien menficijfeigen nothepenmethoubt inbe

'ſurgen Bobtg/ende gijzen gegotervacugijbemenſtgt/"#
g



Middagh-oefeninge. 21 5

Chgiffum nabermath ghegoefen/ Afaſ.75; 25. Wien heb ick nef

ſens u in den Hemel, en de neffens u en luſt my niet op der Aerde.

HPfaf.35:3. Seght tot mijn Ziel, ick ben u heyl.

E. vrage, libarig een ſterck beloont 3

Antw. dEen ſterrit dºtjeſooge ig / 'r meſtſt aſſe Ijfnber-palen te

beoen Roint/ en beteghen aſte ſtatigbrben Hoecſtmottigbaen

gaet/ gebz.4:16. Laet## toe-gaen tot den

##" ſtom.4:18. Abraham heeft op hope en teghen

ope gelooft. -

c. Vrage. Haarwerckingen heeft ſoorten ſteeds geſcoºie 3 -

Antw. abernertſtingen en nautiſten dan een ſtertſ: «Beſoobe 5ijn

g:

(1.) dºen grootegheruftſenbt en bºete beg ghentoebrg in aſſe

ſtaer en boog-saſ van bit tijbijtſte ſebeh/ 2. ſlot,5; 6. Wy hebben

dan altijdt goeden moedt, 1.39ert. 1:6. In den welcken ghy u ver

# nu een weynigh tijdts, ſoo het noodighis, bedroeftzijn

de door menigerley verdruckinghen. ſtem.5:1. Wy dan gherecht

veerdight zijnde uyt den Gheloove, hebben vrede met Godt door

onſen Heere Jeſum Chriſtum. #. 4. wy roemen in de hope der

heerlijckheydt Godts. &#, 3. Ende niet alleen dit, maer wy roemen

e: de verdruckinge. beif ott in Chriſta Trſt

2.) «Eenbpſombere ſterrſte stift tot Gott in Clſ:f ſit/boo:

E# #. @teſteg/ 1 totn, 8: 15. &# hebt ontfan

gem den Geeſt der aennemnighe tot Kinderen, door welcken wy roc

, Abba Vader! #ttit. 12: zz.

(3.) geen vaſte ghºſefte ſtijl van een ſtootjalighſeten) 1. Joan.

5:5, wie is 't die de wereldt overwint, dan die ghelooft dat#
is de Some Gods. 1.gºot. 16:13. Waeckt,ftaet in het Geloove,houd

u manlijck, zijt ſterck.

C. Vrage. iBattehoogt ontg te bertegen/cm na het ſtoert beg fibe
-

* .ſoefg te trachten !

#beweegh-redenen beljalbert Goûg Geboot/I.3 aan. 3:

23. 5pn Delt: *

voor eerſt : «Die het ſtoen beg fBijcſoofg niet heeft/ biefiercht

noch in beſtact üer ſonbe/ en aiſoo fictbembt/ ſal berboemt mo;

ben/ Joan.3:18. Die niet gelooft, is al-reede veroordeelt. &#gjeſ.

2:12. Ghy waert in dien tijdt ſonder Chriſto, vervreemdt van het

Borgerſchap Iſraëls, ende vreemdelingen van de verbonden der be
lofte, geen hope hebbende, ende ſonder Godt in de wereldt

Ten tweeden: het eenige mibbel/ onbeperboemeniffe te ont

gaen/ embt om in ben #emelte ſtotilen/ ig het Geleobe / 3 oan.

3:36. Die in den Sone ghelooft, heeft het eeuwighe leven. Bittor.

4:12. Daer en is geenen anderen Name onder den Hemel gheghe

# , door de welcke wy moeten zaligh worden, als de Name

CAtHS,
J Ten derden: ##ttaseren:saneritaat. Er

- #3 4 -
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nienlanút heeft tt breeſen/bat íjn te bergeefg gljeſooijenſaſ/#tht.

6:17. Godt willende den erfgenamen der belofteniſſe overvloedigh

lijck bewyſen de onveranderlijckheydt van ſijnraedt, is met eenen

eedt daertuſſchenghekomen. 1. djinn. 1: 15. Dit is een ghetrouw

woordt, en de aller aenaeminge waerdigh.

B. Vrage. JElaer mat racbt om tot ſuo een gelootett komen?

Antw, ipiet toe moetmen beſe middelen gebeurtten:

(1.) @Bijntmoet u felben ſcčr ſoerſten te berntöcten boo! be bºrn

genienten van chobia ilber/ſog lange/tot bat ghu u cugen utrbox:

1nelijtlieftact met henút/?ſtr. 2:37. Als ſy dit hoorden, wierden#
verſlagen in haer herten. 2. Cor,5:1c. wy dan wetende den ſchri

des Heeren, bewegen de Menſchen tot het gelooye.

(2.) «Bijl moet ſcet goebe ſtenniſfeſten te beſtomen ban beght

iegentheybt des Middelaers Chriſti, om boo: fijn noiſinmengena”

br/rn h:itnüciijtlit nooûinge opgemerkt te#

Komt alle tot my die vermoeyt ende belaſt zijt, ende ick ſal u ruſte

geven.?ttt..13:38. Soozy u dan bekent, Mannen Broeders, dat door

deſen u vergevinge der ſonden verkondight wort.

(3) 45 jij moet met herſtaen/ bat dhuiſtus niet fitt/ bot men

gijetreft lyceſt/ maer hoe dat men nu pootaen gljefintig te ſeptn/

#t)art. 1: 14. Bekeert u, ende gelooft den Euangelio. Iſionl. 4: 5

Die den Godtlooſen rechtveerdight. -

(4) 638b:intfit alle uiterlijdiëntibbelen beg gbeloofg/nament

Hijti/be B:cultatic/cbrbrben/gt, ſtom.ro: 17. Soo is dan hetge

#uyt#gehoor,ende het gehoor,door het woordt Godts. 3itt.
26:16/17/1 -r

C. Vrage. âldaten.nbcſaſ het ſeben ben getoofg hebben?

Antw. 19et etuimige 5alfgcleben in tien lºenieſ/l)cb2.1c:39. Wy

zijn niet van de gene die ſich onttrecken, maer die gelooven tot be

houdinge der ziele. I. Betr. 1:9. Verkrygende het eynde des geloofs,

namelijck, de zaligheydt der zielen. -

Middagh-geſangh

Op de derde Dagh van de Maendt.

Stemme: bſalm 23. Mijn Godt voedt my als

mijn Herder geproſen, &c.

J•

gſrit moet mn galitſch een gefug ober-geten

äbeo: 't marcoBeloof: foo ſtom ith tot Uttſgeningh

jl het nninen Goût/ Joog ſmileR Soons ooiùorttitigj: Götn

,

S# irk onthomen tot het cruinfgh ſeren/
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gBeen beught of Goûtg-bienſt ſtan opto-Bobt behagen/

alg die hem hoo!'t geloof meer op gebagen.
2. -

JTBaer ach! mijn beet het hert mij niet naboben/

#llijn buncht irſi hen man umc gunft netſthoorn:

#irſi boo, uilpgo:bt/maer met gantſtb boone ooren/

#tſt nerg/itſt ſalnoth epnu'ijtſt garn verloren;

#tit berf met mijn gebeut tot u niet naften/

jilorijtbotij mijn bambt macraen u kleed'ren raften.

- 3 •

ſtlijn luſtig hierin tot u hierhart monben:

JIRijn Iliſt tg groot tot ergerlijtſte ſonben:

dklijn ſuſtig klemn om tot u hupg te treden:

Allijn luſt is groot tot 'g mereſotg pbelheben:

.3lºijn luſtig klemn tot 't teptſten kan u ſpben:

jlatjn luſtig groot tot 't mbtſcbethlpotti.

4.

ſtian bit mijn ziel ban manhoop niet heb!nben/,

Seat ith notij# be luſten te beſtrpben:

&Batidi noch blijf op umc bepl'gemegen:

3Dat itſt nothſoetſt u gobfg-Rienſt meſ te plegen:

g?atiris geen hoop en ſtel op enge krachten;

eë00 moet itlt dan in manljuop galltſcijbciſmatiſten.

O V E R.

Het Leven der verſoeninge met
Godt in Chriſto.

De vierde Dagh.

A.c# 3J'n mat ſtaetig de Weder-geboorne Geloovighe omtrent

, Goût :

Antw. In ben ſtaet berectſoeninge/enbeber byienttſchap met

oBoöt/ſtom.5: 1. Wy dan# zijnde door den geloo

ve, hebben vrede met Godt door onſen Heere Jeſum Chriſtum.

2. Cor.5 : 19. Godt was in Chriſto, de wereldt met hemſelven ver

ſoenende. «Epheſ. 2:15/16.

A. vrage, Ilbeitſte is dan de ſtart van een Sonbarr ontrent Gobt?

, Antw. Een Sondaer is in een ſtart pat1 mpambtſchap met Bont/

ſiom. 5: 16. Indien wy vyanden zijnde, met Godt verſoent zijn.

Caſ.1:21. Cſai.59:2. De ongerechtigheden maken een ſcheydinge

tuſſchen ons, onde tuſſchen onſen Godt.

dD 5 Vrage,
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B. ſ #e ikan een 3onbaer lichtelijtſt niet dºobt met hen beta

dient :

Antw. #etig een ſinaermertk/ baer beeſbinghen tot noobigh

3ijn/enbebaer men heel om doen moet / 1,3am. 2:25. Wanneer

een Menſcheteghen den Heere ſondight, wie ſal voor hem bidden?

ſai.49:8. iſlaith.6:6. Waer mede ſalick den Heere tegen komen.

. 7. Salick mijn eerſt-geboorne geven voor mijn overtredinghe?

de vrucht mijns buycks voor de ſonde myner ziele.

vrage, albaerom is bitfoo een ferrfmartſche B

Antw. Gee redenen 3ijn hier man inſonberhepbt beſt: -

voor eerſt: dBmbat be fonben een ſter groumelijtk quaebt5ijn/

namelijtſt/het 3ijn/schendingen van Godts Majeſteyt, Rebellien

tegen Godt, verbrekinge van ſyn Beeldt, &c. 1.3am. 15:23. We

derſpannigheydt is een ſonde van tooverye, ende wederſtreven is af

goderye en beelden-dienſt. dEſai.r:4. 1.dſbeſſ 4:8. Soo dan,die dit

verwerpt, die en verwerpt geen Menſche, maer Godt. --

Ten tweeden : 4pm bafſterſmare# ghetgepgbt5ijn/ aen

bie 45ebtgâlBetten in aſieg niet na-komen/ Beut. 27: 26. Ver

vloeckt zy, diede woorden deſes Wets niet en ſal beveſtigen, doen

de deſelvige gat 2: 1o. JHatth.5; 22. Die tot ſyn Broederſcght

Raka, ſal ſchuldighzynaen het helſche vyer. - -- - A-f

Ten derden: 3Bmibat 45ott een retijrbeerbigb ſafrijterig / bie

een groumel heeft oan aſſe gobtiaofbenot/ Beut. 25: 16 Al wie

ſulcks doet, is den Heere uwen Godt een grouwel: Ja al wie on

recht doet. Afaſ. 5: 5/6. #ebt, ro:3r. Het is vreeſſelijek te vallen

in de handen des levendigen Godts.

Ten vierden; ſom tot be ſlºenſtbe bp bemſeſten niets heeft

baer mebeijn 65oûtſtan te b2ebenficſſen: jſlºlaer in tegen beel/ſoo

bermottien te bagetijckſtſoni en Gioot tot toogne/ 33ſaf.49: 8. Hy

ſal Godt ſyn rantſoen niet konnen betalen. #ar.3:2. Wy ſtruycke

len alle in velen.

C. Vrage ilàat bingen5ijn ban noobighlom met Bobt berſcent te

mocûen/enbe om in bºeitemet GBobt teſtben ?

Antw. Biertoe 5ijn beſt bingen noobigb:

(2.) Een Middelaer, die benienttſchap make tuſſchen Bobt en

ong/en alg bogge/boo? begelmaerſtte ſtijliſten bolboe: mantſona

toet#kan be JTºenſtbetorogobt met nabtren/bempte hy ten

berterenü byerig/«Ermt zo: 19. 3prfepiden tot Hºoft: Spreeckt

ghy met ons, ende wy ſullen hooren: Ende dat Godt met ons niet

en ſpreke, op dat hy niet en ſterven. «Eſai.33: 14. Wie kan wonen

by een verterend vyer? -

(2.)v#n ons ſondigh leven ig ijſettoenoobign:

âBant 45ot thuit met ſpoorlooſt niet inrugfenbrſthap. Ieden/ cſai.

1 : 16. Waſcht u, reynight u, doet de booſheydt uwer handelingen

van voor mijn oogenwegh, laet af van quaedt te doen. ?ttr. 2:38.
Bekeert u.

(3.)Ver
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(3.) Verſekeringe moet men ooth aen ſfoot boen/ ban bat men

in het toe-ſtomende ſoo niet meer ſaſſonblgen/ JAſal. 8o : 19. Soo

en ſullen wy van u niet teruggekeeren 19oſ. 14:4. Wy en ſullen niet

meer op paerden ryden.

B. vrage, albatraebt nu om hier toe te gerafiend -

Antw. 19et eenige mibbel om beſt bingen te beſtomen/ in hetge

loove in Jeſum Cijgiftum : il3ant baet beo! heeft men een Mid

delaer die boog beftijuſben boſbarn heeft : Een Heylighmaker, die

ben 45eeſt bet beſteeringbegeeft: d;nbe een Borge bie oaer boot in

ſtaet/bat mn in het toe-komende ſoo ſonbigb ontgieten niet nutte

ſuſſen aen-fietſen/ 1. @Tim.2: 5. Daer is een Godt, ende een Midde

laer Godtsende der Menſchen, de Menſche Jeſus Chriſtus. 1. Cor.

1:3c. 19eb!.7:22. Hy is onſe Borge.

B. vrage. #oeverre tonnenhup met Bobt mo:ben berſoent?

Antw. Šoo betre/ bat be #cert al onſe ſchulden quijt-ſtbeſbt /

33ſai.1o3:3. Die aluwe ongerechtigheden vergeeft. 1.3 oan. 1: 7

Het bloedt Jeſu Chriſti,des Soons Godts,reynight ons van alle onſe

fonden. ?ºft.13:39. -

A. Vrage. Hillaer honnenſocbanigt 3 henſtben met Bobt met hoe

men in oerſoening.be te leben/ bemeſtkevele en Rwareſotaben ijthe

ben begaen ?

Antw. Ja: &#ſai.55:7. De Godtlooſe verlate ſynen wegh, ende
de ongerechtige Man ſyne gedachten: Ende hy bekeere# tot den

Heere, ſoo ſal hy ſich ſyner ontfermen; ende tot onſen Godt, want

hy vergeeft menighvuldigh. &#ſai.1:18. 1. Cot.6!IC/Ir.

IB. ſ Vrage ſpannen ſtan men berſchert 5ijn datmp met 45obt beta

Gent 51jn d

Antw. 5oo baeff alg mp berſchert 5ijn ban ona geloove en be

keeringe, Iſlam,5 : 1. Wy dan gerechtveerdight zijnde door den ge

looven, hebben vrede met Godt. ſtom. 8: 1. Soo en is er dan nu

geen verdoemeniſſe voor den ghenen die in Chriſto Jeſu zijn. Col.

I : 2I•

A., vrage, ſa't meimogelijtſt batmennerſchert 3u ban Gobte lief,
bt en bgieriotſchap d'I -

Antw. ja het urant baer toe ſtretſt het gamtſtſje Guangcſium/

ſtein,8: 16. De ſelve Geeſt getuyght met onſen Geeſt, dat wy Kin

deren Godts zijn. «Epheſ,1: 13- I. Joan.3 : 14. Wy weten dat wy

over-gegaen zijn uyt de doodt in het leven.

C. , vrage, Alpact komt het dan ban baen batbele foutmpfelen obet

Oſbobts bgienotſtijapd

Antw. het komt hier ban baen:

voor eerſt : @m batſebaer ſeinen niet ter begben onbetſoedien

aen bobte HPootbr/ 2. Gor. 13:5. Onderſoeckt u ſelven ofghy in

den geloove zijt. -

Ten tweeden : ſjet ontſtart ooth bier upt/ batſtſontijote in

ſmareſonnen waſſerije5etij.33: 12. Dewyle onſe overtredingen#
onic
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enſe ſonden op ons zijn, ende wy in de ſelve verſmachten, hoe ſou

den wy dan leven ? «Eſaf.64:6. - -

Ten derden : het ontſtaet upt eenige barbe eſſent en Raftybine

ge/bie bedºeerefijn ſtinůeren toe-ſentat/ 45ſai.49: r9. Zion ſeydt,

de Heere heeft my verlaten. Hàſaf.77: 8. Sal dan de Heere eeuwigh

lijck verſtooten, ende voortaen niet meer goet-gunſtigh zijn?

Ten vierden : #ct ontſtaet unt eenigtje tentatien öze 35atans /

1.Gijeff 3:5. Ick hebbe hem geſonden om u geloove te verſtaen : of
niet#n de Verſoecker u ſoude verſocht# onſèn ar

beydt ydel ſoude weſen. 2.Cot. 2:11. Syne ghedachten en zijn ons

niet onbekent. - -

A. Vrage. Hannemanbt unt eenlight uiterlijtſte bootſpoebt beſliga

ten bat 45obt fijn ozienbtig ?

Antw. heen : âl9ant be ſhootlooſe hebben ºverſtijbtg bemreſſe

bon2fpotbr/ #er. 12:1. Waerom is der Godtlooſen wegh voorſpoe- ,

digh? Waerom hebbenſe ruſte, alle die trouwlooſlijck troulooſheyt

bedryven. #Lur.12:19. HLut. 16:19. - -

A. b##n pernandt uit de tegenſpoebt beſſuyten bataBobt fijn

glenütig d -

Antw. #heen/mant be ſhottſooft hebben ootſt ſomtijbts beeltce

genſpocht/H3ſal.32: Io. De Godtlooſe heeft vele ſmerten. Beut.

28:15/16/17/#t.

is. Vrage albatruut kan men ban verſchert mo:ben dat Bout onſe

bgienetigd en dat hy met ons is oerſoent :

Z Antw. Bit kan men meren upt beſt teyckenen: 4

Voor eerſt : tipt het gheloove dat mij hebben in Jefilm Ch:ie

ſtum/I. #laan.3 : Ig. Die in den Sone Godts gelooft, heeft het ge

tuygeniſſe in hemſelven. 5. 12. #orn.5 : 1. Wy dan gherechtveer- ,

- dight zijnde uyt dengheloove, hebben vrede met Godt door onſen ,
Heere Jeſum Chriſtum. - - t

Ten tweeden : #ipt be ſuff en liefde bie map in ong hebinden tot

Sºjobt/en tot ſnne tegenmoogbiggept: âlàant onſe liefde tot Goût/

ig een ezucht nanobotte liefde tot ong/r.goan. 4:19. Wy hebben -

lief, omdat hy ons eerſt liefgehadt heeft. Dgou.8: 17. ſbſal.42: 3

Myne ziele dorſtet na Godt, na den levendigen Godt.

Ten derden: Hpt een lepen ber ſjott5aſightpbt/ 'r mrſtfilmp

Het ben om eſjobt te behagen/ ſtom. 8: 14. Soo vele als er door den

Geeſt Godts gheleydt worden, die zijn Kinderen Godts. 2.Cor.
5:14. De liefde Chriſti dwinght ons. - v

####liefst honnen" bit ootſt

meten/bat 45obt ong ſiefijeeft / 1. #ſoan. 3: 14. wy weten dat wy

over-gegaen zijn uyt den doodt in het leven,dewyle wy de Broeders

liefhebben. 1. Joan 4: 1. Een yeghelijck die liefheeft den ghenen

die hem geboren heeft, die#oock liefde ghene die uyt hem ge

en zijn. -

C., Vrage. #g'etmitneyanmarusanuarantain:

*,

tW,
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Antw. Sja/nemelijth/ijst in memoigbe getuigeniſſe bre klepſie

gen gſstrfteg/ſionl. 8: 16. De ſelvighe Geeſt ghetuyght met ónſen

Geeſt, dat wy Kinderen Godts zijn. 2. Cor. 1: 21. Die ons met u

beveſtight in Chriſto, ende die ons geſalft heeft,is Godt. 6. 12. Die

ons oock heeft verzegelt, ende het onder-pandt des Geeſtes in onſe

ten gegeven. ?Ipot. 2:17.
C.E" alDat bient men te boen/ om brſe berſcheringge te behou

Antw, Daer toe moeten mp beſe middelen gebitſprken:

(1.) al ºp moeten het gheloove in #rſum dºtj:iffum gijeſtabigh

ſocthen matlietenſtbend' te bemaren/2.qJor. 13:5. Onderſoeckt u

ſelven of ghy in den geloove zijt. Çant.5:2.# Het geloo

ve is een vaſten# , der dingen diemen hoopt, ende een bewijs

der dingen die men niet en ſiet.

(2.) Hën moeten een goede conſcientie behouben/ſcobat mn bre

ſcſhigt mrt geen mottmiſſigefanút quetſen/ 1.klim. 1:19. Houden

de het geloove, ende een goede conſcientie. 2.&im 4:7.

(3.) ilDp moeten neerſtigbijtk hcr-benchen mat noo: bempfen

ban eBotts r;itnotſchap mp in borigge naben beiden gºeJabt ;

ik'ant eBoöt cerambert fijn ſiefbe niet/ Hoan.13: 1. Alſoo Jeſus de

ſyne die in de wereldt waren lief ghehadt heeft, ſoo heeft hyſe tot

# eynde toe lief ghehadt. Iſion. 5: 4. De bevindinghe werckt

ODC. -

4.) ſlººn nioeten breſkeſith zijn in allerlen plichten ban gobte

3aligfjf, di. en dan ſooûtg-dienſt/Toan. 14: 23. Sooyemandt my

liefheeft, die ſal mijn woordt bewaren,ende mijn Vader ſal hem lief

hebben. 1. Toan. 1:6/7.
A. b Viage, Slijnbct niet intIJſlflenſchen Sie jaer ſcioen Ijier in bse

21egen :

Antw. Ta/ mant beſc 5Tºenſtijen 3ijn ghettiſt in haer ſtart met

Goût/bact nochtans gºobt baer mambt is 73fntog 6:1, wee, den

zº geruſten te Zion. 1. Cheſſ.5:3.3{pot. 3:17. Ghyſeght,ick ben rijck,

ende verrijckt geworden,ende en hebbc geen dinghs gebreck : Ende

ghy en weet niet dat ghy zijt ellendigh,ende jammerlijck,ende arm,

ende blindt, ende naeckt.

C. Vrage lbaer ûoot mogûen heſe iPlenſtijen beb;ogen in hart 9ta

ruſtigenbt ?

Antw. Doo; beſc bedriegeryen: -

(m.) Sonitſjörg 3ijnſe getuft op het ſeggen ban HN:ebitanten/tie

nochrang maar dan het upterlijtſte fionnen oo:beeleil / en niet ban

het ijertr/3 tr. 8: 11. Sy ſeggen vrede, vrede, daer dochgeen vrede

en is. «35ech. 13 : 18. Wee die kuſſens naeyen voor alle oxelen der

arme. g. 22. Om dat ghy de handen der Godtlooſe geſterckt hebt.

2.&ant. :3.

(2.) signtijbta benziraht bitſommige/batſt altijbts op antrre

ficit/ Dicſt, uittºnen dat noch ergljet 35jn/ ſlut. 18:11. Ick#
Al t,



222 De vierde

u Godt, dat ick niet en benghelijck de andere Menſchen. 3Mhattij.

7: 2.

(3.) &somtijbtg mo:ben beſe hier boogbebzogen/batſebaer ſtart

maer af mºeten na haet engen goeot-buntken/Hogop.14: 12. Daer

is een wegh die yemandt recht ſchijnt: Maer 't laetſte van dien zijn

wegen des doodts. 2. ſor.Ic: 12. Wyen durven ons ſelven niet re

kenen, ofte vergelijcken met ſommige die haer ſelven pryſen: Maer

deſe en verſtaen niet dat ſy haer ſelven met haer ſelven, meten, ende

haerſelven met haer ſelven vergelijcken.

(4) &omtijote 5ijn gelegeruſt op barruptertijd te boetſpotbt/ -

#Luit. 12:19. Ick ſal tot myne ziele ſeggen, ziele, ghy hebt vele goe
18 deren die# ht zijn voor vele jaren, neemt ruſte.

• Vrage. Jig #quabe geruſtgepijt een gebaerlijchen ſtart !

Antw. âbaer is geen genaerſijdſter fiaet als beſt quabegberuſte

hembt/3fpot.3:15. Och of ghy kout waert, ofte heet. #oali.9: 41.

361nog 6:1. Weeden geruſten te Zion.

Vrage 3g het een menſchelijtheſtart/bat men op goede gron

ben getuftig/enſcher oan bebgienotſchap Bobte !

Antw. Baerig gbeen menſchelijtſter ſtart afg beſt goebe gettiſte

bepbt/Pſal.35:3. Spreeckt tot mijn ziel, ickben u heyl. 3Pſal.51:14.

Geeft myweder de vreughde uwes heyls, ende de vrymoedige Geeſt

onderſteunemy. #om 8:38.

* Vrage. Hlaaerig't airaebtſaem/batmenſooſcher 3p ban betere

foeninge met ſjobt ? -

Antw. #iet alleen is 't raeotſaem / macr betig oodiſeer nooe

high/sfoſ. 2:7. Gewortelt, ende op-ghebouwt in hem, endebeve

ſtight in den gheloove. 2. ſor.13: 5. #eb2.6: 18. Op dat wy door

twee onveranderlijcke dingen, in de welckehet onmogheliek is dat

Godt liege, een ſtercke vertrooſtinge ſouden hebben. -

#ſmartſalpenlanbt hier boet niet fo:gijcſoog mogben in

n -

Antw. dſbantfth niet/maer hier boot mozbt men om
i

«Bobtoguchtiger te ſeben/ 2.3Pett. 1: 1c. Maeckt uwe verkieſinge en -

roepinghe vaſt door goede wercken, want dat doende, ſult ghy niet

ſtruyckelen. 2. oſſor,5:14. De liefde Chriſti# OIS.

Vrage. âleit ºobt mei/batmen banſijn bgiembtſchapſther 3p 8

Antw. Hahn: âlBant baet toe bp beloften/zegheten/

3arramenten/en fijn gebf/3t, bebt. 6:17. Godt willende den erf

# derbelofteniſſe overvloedighlijck bewyſen de onverander

ſickheydt van fijn raedt, is met eenen eedt daer tuſſchen ghekomen,

&..18. eBaf.3:27. ſtom.4:11. 2. dºor.13:5. Onderſoeckt u ſelven of

ghyin den geloove zyt, beproeft u ſelven.

ſ
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i

Middagh-geſangh

Op de vierde Dagh van de Maendt.

Stemme: 39ſalm 32. wel hem die ſijn miſdaedt die

hy bedreven heeft, &c.

H•

«Ib«Bobt! ik heb u atteſterbeiebigbr:

lºottaerkt mijn arme ziet metu brottight?

#Thijn ſtertk gaen/en mijn upterlijdte beugbt?

alPat nooiſpoebt/en mat fiidierenbenºeught/

#g niet genoegij om met geruſt te meſtnd

gefitſt aiman be leeraers mo:bt gepreſen/ * *

#aer llooopbt en ſtelt mijn ziel norhniet geruſt;

'k. Enoet van u gunſtalanberg 3ijn beamuſt.

2e

9ſch mo:bt alſeen berfoent ban mneſonben/

3Boo: 't bierbaer bloebt ban Chriſti venne ºuenben:

't G5eloobe machbanimeebigh ſjenen gaen/

een grapen 3eſumſelfgang 25o2graen. .

gicſt ruſt niet op mijn obebts-bienſt of mijn merchen/

't eBeloof aſſeen bat kan mijn hert beeſtertiten :

't Beloof/hetſtertſit boog ſhgiſti Broodt en wyn

ſtoept/ick ben Chriſti, en hy is oockmyn.

3

3Thaer ath! matracht 3 ith fruptſtelbaegh'tijdig meter/

3Daertenbt mijn hoop en mijn geſoofban mcber:

j)een/neen/mijn 2Ziel !ftijept meber nicumen mocht/

âBoot beſefthuſbt heeft Jeſus ooth geboet.

âBinbt gbp u maer in ootmoet neergeſlagen ?

#oeritt gijn op nieuwe u &Schepper te behagen?

3l3ogot 45obt ban u met nieuhne Huſt gebient 3

éoo mag/ſoo ig/foo blijft 45obt ume Vriendt.
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Het Leven des Herten.

De vijfde Dagh.

A. vrage, apattooo moet een ſerienut Gotte meſtſoºghe bre
1 f; -

Antw. #Boo: het leven, ente te benuegingen nanſijn berte en ge- 4
moebt/ Ngog. 3:34. Behoedt u herte boven al dat te bewaren is,

want daefuyt zijn de uytgangen des levens. jer.17:9. Lut.21:54 |

Dat u herte niet te eeniger tijdt beſwaert en werde. -

B. Vrage. Alſ)art in teſtaet het goede iepen beg herten ? -

Antw. #ct beſtact onder andere goede bemcgingen/ootſt bpſon

ber in beſchicr dingen: - -

(r.) In oprechtigheydt, ſoo bat het met ſjobt en JPenſtben ſona

ber geoepnſtigepot 3g/ 33ſai.32: 2. In wiens Geeſt geen bedrogh is.

«5ſai.38:3. Hiſkia Ryde , och Heere! gedenckt doch dat ick voor u C.

aengeſichte in waerheydt, ende met een volkomen herte gewandelt,

ende dat goet is in uwe oogen, gedaen hebbe.

(2.) In nederigheydt, ſoe dat het herte niet trotg en op-gitbla

# ig/Hèſai.13 r: r. O Heere, myn herte en is niet verheven. 3)god.

I6 :; 5.

(3) In goede begeerten en luſten: ášog dat het herte gheen luſt

heeft tot be mtrett/of in de ſonbe/nnaer bat het ſuft heeft tot dºopt/
en tot be eBoot3aſigljepbt/2.Cot. 5: 9. Daerom zijn wy oockſeer

eerigh, het zy in-woonende, het zy uyt-woonende, om hem

wel-behaghelijck te zyn. 3)ſal. 1 : 2: Syn luſt is in des Heeren

Wet. - -

(4.) In goede voornemens, onſ ben jtert te bienen ſomber af

ſmijthingt/pſat. 1.19: 1o6. Ick hebbe geſworen, ende ſal't beveſti
gen, dat ick onderhouden ſal de rechtenuwer# qDall.

I: 8. Daniel nam voor in ſijn herte, dat hy ſich niet en ſoude ont

reynigen. - - --

B. vrage. Hipact in befaet de oprechtigheydt beg herten ? . . .

Antw. #ct tefiaet bier in: -

voor eerſt: Batmen niet alleen uytwendigh een goede ſchijn ber*

toont/macroock inwendigh foodanigh ſoedit te3ijn/ 3)fal. 51 : 8.

Ghy hebt luſt tot waerheydt in het binnenſte. 35ſal. 26: 2. Proeft

my ende door-ſoeckt my, toetſt myne nieren ende myn herte.

Ten tweeden: 3Bathmen itt al fijn doen en laten niet op #len ,

ſthen fiet/maer alſten op 45obt: cnbeaig men firh in Goots mtl- 1

gewaſſen kan nergenoegen mat oorſt bej Denſchen oan olig moth

ten ſpreken en oogheelen/ſioun.2:29. Maer die is een Jode, die in't

verborghen is, ende de beſnydeniſſe des herten in den Geeſt, en de

?

IAlCI
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niet in de Letter, is de beſnydeniſſe, wiens lof niet en is uyt de Men

ſchen, maer uyt Godt. 1. Cor. 4:3. Doch my is voor het min

ſte, dat ick van ulieden gheoordeelt worde, ofte van een menſche

lijck oordeel.

Ten derden: Batmen aſſeg ſorrkt te born't geen men meet goet

te 3ijn/enbcaſg men afſtg ſoetfit te laten/'t geen nien meer quaebt

tt 3ijn: arbepberibe om meer en meer man Gobtg mil onbermeſcil

te mogûen/13ebt.13:18. Die in alles willen eerlick wandelen. Bºſal.

119: 128. Ick hebbe alle uwe bevelen van alles voor recht ghehou

den: maer allen valſchen padt heb ick gehaet.

Ten vierden : 3Batmen fith niet ſoerist te behelpen met ecnighe

upt-blurbten/berſtbooningen/quate infirijten/ of met reinige all

bere beb:iegcrne beg bleeſtijg/ 2. Cor. 1: 12.Onſen roem is deſe, na

melijck, het ghetuygheniſſe onſer conſcientie, dat wy in eeuvoudig

heydt ende oprechtigheydt Godts, niet in vleeſchelijcke wyſheydt,

maer in de genade Godts in de wereldt verkeert hebben. 2. Cor.4::.

Wy hebben verworpen de bedeckſelen der ſchande, niet wandelende

in argliſtigheydt. -

Vrage ſl2aer aen ſoube men noch maber be opretijtigixpbt beg

herten ſtonnen kennen !

Antw. ?ien beſe ken-teyckenen :

(1.) ?tig men 350btglipoogot ſoa ſief heeft) batmen geernr beve

Dgaeght/ dat betalg een ſirbt ontoetſte het binnenſte van het herte /

3Pſa!.26:2. Proeft my,Heere, ende doorſoeckt my, toetſt mijn nie

ren, ende mijn herte. #can. ;: 21. Die de waerheydt doet, komt

tot het licht, op dat fyſiewercken openbaer worden, dat ſe in Gode

gedaen zijn. e'

(2.) ?tig men niet, iſkenboo: het coge can fº:ebiranten en pan

andere b;onie #llenſchºp/ Goofyaligt, leeft/mart inſonterberdt/

alg men alleen is of alſ men bij ggobtlooſtfg/HAjil. 2: 12. Alſoo

dan, myne geliefde, gelijck ghy alle tijdt ghehoorſaem geweeſt zyt,

niet in myne tegenwoordigheydt alleen, maer veel meer nu in mijn

af weſen,werckt u ſelfs zaligheyt met vreeſen en beven. 33ſal.33:15.

Godt let op alle haer wercken.

(3.) ?{{g men op alle Goörg l9etten ſoo naume acht geeft / bate

men de minſte niet berſuitnt / ja batmen fich ogtit matjt nati alte

ſtlijn begiſtlacbfg/ 1. (&Tſjeſſ. 5: 22. Onthoudt u van alle ſchijn des

euaedts. 3 Ilattb. 23:23. -

## 3tig men niet alleen in boogſpoebt/mact ootſt in tegenſport,

naft blijft ſtaen in de megen Gobrg) gaſai.78:34. Als hyſe doode,

ſoo vraeghden ſy na hem, ende keerden weder, ende ſochten Godt

# #oſ. 6: 1. Laet ons weder-keeren tot den Heere. Joh 1 :

/9/IC/II. -

## ſBat moet ons ban bcmegen tot beſe oprechtightpot beg
rren :

Antw. De beweegh-redenen5ijn onbetanhert cork beſe:
3R) (I.)65oot

v
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(r.) Gottlient ong hertr/renſionnen hoog fijn oogen niet gere

borgen inciën / Yat.- : ro. Ghy die herten en nieren beproeft, ô

rechtveerdige God ! 3fpot. 2:23. Alle de Gemeynten ſullen weten,
dat ick het ben die herten einde nieren door ſoecke,

(2.) gſsubt heeft een argumet banalfe ghentpnftijenbr / matrijn

benuintjt be mºrethte van herten/ dilatth. 23:23. Wee u Schrift ge

leerden en Phariſten, ghy geveynſde. Yſal.51: 8. Ghy hebt luſt tot

waerheydt in het binnenſte.

(3.) #eit ogretigt hette ig in een eenlight ſtart hoo! Goût en

Jtgenftijen ende geeft gegoten, engijbeen geruſtſjevitt in alle noo!

hal beg tegeng/ſ):og. 13:9. Wie in oprechtighey t wandelt, wan

delt ſeker. 2.&#or. 1:12. Onſen roem is deſe, namelijck, het getuy

# opſer conſcientie, dat wy in eenvoudigheydt en#
aeydt Godts, niet in vleeſchelijcke wyſheydt, maer in de ghenade

# in de wereldt verkeert hebben, ende aldeg-meeſt by ulie
CIl.

C. Vrage ſlººt in beſtaat de nederigheydt begt:##
Antw. #e nederigheybt Drg fietſen voor Godt beſtaet bier in:

Voor eerſt : «Dat mn uit etſtenteniſſe aan onſe ſongen / feet

htenlimottigl) huu:den/en afg gehanfeſt van herten boog Goût nea

inct-ſeggell/2.ſïeg.22: 19. Om dat u herte weeck geworden is, ende

# u voor het aengeſichte des Heeren vernedert hebt, als ghy hoor

et, wat ickgheſproken hebbe teghen deſe plaetſe. #ob 42 : 6. Ick

verfoeye mijn ſelven, ende ick hebbe berouw in ſtof en aſſche. -

Ten tweeden : JDat mn glig engſjen fin en biften netſaſierbe/

bungijfaein 5min/ om alleen ontbet Gooig wil, en woordt, en dienſt

ong te onbetuierpen/?irt. 2:37. Mannen. Broeders,wat moeten wy

doen? Yſal.141 ; 5. 1. Detr.5 ; 6. Vernedert u onder de krachtighe

handt Godts.

Ten derden : «Dat mn ong ootmoedighlijdt ondermerpenaen

aſſeft het beg feijeng / om geaaiiiigh al te miſſen 5ijn dat 45oût mit/

fonder illurmureringc/ 2. Saill. 25: 26. Heeft Godt aen my geen

luſt, hier benick. Pitt. 7: 9. Ick wil des Heeren gramſchap dra

dragen, want ick hebbe tegen hem gheſondight. Dijli. 4: 12. Ick

weet vernedert te worden,ick weet oock overvloedt te hebben: Al

leſins ende in allen ben ick onder-weſen, beyde verzadight te zijn,

#honger te lyden, beyde, overvloedt te hebben ende gebreck te

yden. -

R. . Vrage. iDaer in beſtactile nederighepijt incg herten ontrentan

re Menſchen?

Antw. Defencherighembt heeft beſt werckingen: -

(1.) Datnien niet licht gebelgätig /alg of men aen hſepne Nina

uben groot ongbelijtli lijdt/ 2. Sam. 16:1o. Davidſeydelaet hem

vloecken. Oſal.39: 5/ IC. *

(2.) Paimenvan fithfeſt en niet roemt/alg of men beri heter

mare algaiiveer 3ijn/mlaer geciter/ batſmen alliºets meet asijt#
- - 4

-
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A.

fithſcïben/]3biſ.2:3. En doet geen dingh door twiſtinge ofteydele

eere, maer door ootmoedigheydt achte deeen den anderen uyt-ne

mender dan hemſelven. &#pijti. ,,S. -

(3.) Datmen andere terſtont niet ſcherpelijtli oorbecſe alg ſn cr

bebhen/oSal. 6: 1. Broeders, indien oock een Menſche over

vallen ware door eenighe miſdaedt, ghy die geeſtelijck zijt, breught

# foodanigen te rechte met den geeſt der ſachtuaoedigheydt. ilur.
IS - II.

V#e. ilBacrom moet men ſo:gije ûgaghen boo: een nederig!)

Antw. 4Dmbat Gobt bacrin hift heeft / macr er ſicomaeröight

3ijn goc: hen een groumcl/1. Metr. 5:5. Godt wederſtaet den hoo

vaerdigen, maer den nederigen geeft hy genade. Diai.51:19. &#fai.

7:15. Alſoo ſeydt de Hooge, ende de verhevene, die in de eeuwig

heydt woont, en de diens name heyligh is. Ick woone in de hoogh

te, ende in theylige, ende by dien, die eenes verbryſelden en mede

rigen Geeſtes is.

Vrage. l3acèanige luſten en begeerten moet het herte hebben?

Antw. De begeerten beg herten moeten heyligh 3gn /bolgberig

ben egfcb ban 4Boots ilègo:öt/ Deut. Io : 12. Nu dan Iſrael, wat

# de Heere uwe Godt van u? dan den Heere uwen God te vree

en, in alle ſyne wegen te wandelen, ende hem lief te hebben, ende

den Heere uwen Godt te dienen, met u gantſche herte, ende met u

gantiſche ziele. 2.<gor.5:9. Daerom zijn wy oock ſeer begeerigh, het

zy in-woonende, het zy uyt-woonende, om den Heere wel-behage

lijck te zijn. Rºſal.19: i5.

# ipoedanigje3ijn de ſtiften en begeerten beg herten van
IlaflIl E : -

Antw. tint be nature 3ijn be ſuſten beg herten toog / en grouz

metijtſi/ 45cm.8: 21. Het ghedichtſel van 's Menſchen herte is boos

van ſyne jeught aen. Jilatth. 15:19. &#phef,2 : 3. Onder de welcke

wy oock alle eertijdts verkeert hebben, in de begeerlijckheden on

ſes vleeſchs, doende den wille des vleeſths, ende der gedachten.

Vrage. 19oe foube uien de goede begeerten in het bertt koniten

beſtomen efſûe bemarend

Antw. Dogg beſc middelen : -

Voor eerſt : #fg men affe qua&e gp-ſtomende ſtºffen met brocfº

henbt geeneenit/ ente niet aſte mogelijcke ettiſt/ doce alie miùùcten

tegen-fact / op batſe niet boogf-ſetten/ Col. 3: 5. Doodet dan uwe

leden die op deraerde zijn, namelijck, hoererye, onreynigheydt,

## beweginge, quade begeerlijckheydt. fiom.7: 24. Ick

ellendigh Menſche : Wie ſal my verloſſen van het lichaem deſes

doodts ? .

Ten tweeden : 3fſg men de interſfirſte finnen met betraert/batſe

niet af-ubcuben tot wereldtitie en fonetge bingen/macr battnen de

ſeiwige geabetiteltºcent gegºtige ett" bingoa-beſitig te#
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Job 31 : 1. Ick hebbe een verbondt ghemaeckt met myne eoghen,
OC ſaude ick dan acht ghegheven hebben op eene Maeght? Pſal.

119:37. Wendt mijn oogen af, datſe geenydelheydt en ſien. H3ſai.

27 ; 4.

Ten derden : 3tſg men bc gijcbathten geſtabig'j beſith houbt one

trent Gobt/enfnnal-fiende oogbºl ontrent ben i3emel/ en andere

llrillige bingen/Col.3 : 2. Redenckt de dingen die boven zijn, niet

die op deraerde zijn. Hèſai.16: 7/8. Ick# Heere geduyrigh

lijck voor my.

Ten vierden: ?tig mien ben Beert bnerighbibt om een goet hete

te/ſ)ſal. 119: 36. Neyght mijn herte tot uwe ghetuygeniſſen, ende

niet tot gierigheydt. HYbiſ.4:7. -

be:" âl)actboogſtan men het herte in een goeütn ſtaet ſjou?

Antw. Doo; een goedt voornemen, maar boog menfith vaſt

maeckt ter geſjoogſaeniiljembt aen 45cbt/ 1. Betr.4: I. wapent u ſel

ven met deſe gedachten. Hèſai.119: 44. Ick ſal uwe Wet ſteedts on

derhouden, eeuwighlijck en altoos. 33ſal.Ior:3. Ickſal geen Belials

ſtuck voor myneoogen ſtellen.

. Vrage. Is het genoegb batmlen een goedt voornemen ljebbe op

genomen ? -

Antw. dſ)ren: Jllaer men moet athenben om het ſtipige uut te

knerfſten/#Dſaſ.1 19:1o6. Ick heb geſworen, ende ſal het beveſtigen,

dat ick onder-houden ſal de rechten uwergherechtigheydt. 2. Cor.

5: 9. ?irt.24: 16. Ick oeffene mijn ſelven, om altijdt een on-erger

lijcke conſcientie te hebben voor Godt en voor de Menſchen.

. Vrage. âlèact aen kan men meten/ of penaltüt een goetboogitea

nten heeft:

Antw. ?Een brſe teyckenen:

(1.) ?[{g nemaribt alle middelen neerſtigh gebzurtkt om het gota

beteboſ-bzºngen/#Sljii.4: 8. Voorts Broeders, al wat waerachtigh

is, al wat eerlijck is, al wat rechtveerdigh is, al wat reyn is, al wat

lieflijckis, al wat wel luydt, ſoo daer eenige deught is,ende ſoodacr

eenige lof is, dat ſelve bedenckt. 4Lut. 1:6. -

(..) ?tig men hinder-palen en beletſelen tegeli-gact/ſomber bart

too2 onl-geſet te mothen/3Afaſ.119:1G1. Ick hebbe mijn voeten ge

weert van alle quadepaden, op dat ick u woordt ſoude onder-hou

den. Qſal.119:115. #jube #.25. Haet den rock die van het vleeſch
beſmet is.

(3.) ?tſg men terſtont gerect is om te opkomende nuabe ſuſſen

tegen te gaen/g3aſ. 5 : 17. De geeſt ſtrijdt tegen het vleeſch. ſtom.

13:14. Verſorght het vleeſch niet in ſijn begeerlijckheden. Col.3:5.

Doodet uwe leden die op der aerde zijn. -

(4) ?tig men tot meerste baſtigbepbt / met beloften en etben

fitijſelben berpliciſt / om een goeùt bgo:-nemen uit te merrien /

3)fal. 1 19:1o6. Ick heb het geſworen, ickſal het beveſtigen,#
OIlOCI
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onderhouden ſal de rechten uwer gerechtigheydt. Gºttb. 11:35.

G. Vrage. âlBat behooibtong te bemeghen oniong herte ſou vaſt te

maſten boog een goedt voornemen?

Antw. Peſe beweegh-redenen 3ijn baer toeſcerfirarhtigh:

Voor eerſt : 35oo een goebt boognemen is het retijte licn-renthen

'san een mebet-gchoren Lainbt «Bobtg/2.Cor.5:9. Wy zijn ſeer bo

# het zy in-woonende, het zy uyt-woonende, om Gode wel

hagelijck te weſen. 3)ſaſ.119: 36. Neyght mijn herte tot uwe ge

tuygeniſſen. -

Ten tweeden : Hjetig een ſtrathtigh mibbeſ tot een Chriſtelijtſt

Ieben/1)ſal.116; 13. Mijn geloften ſalick den Heere betalen. àrt.

Io: I4. Petrus ſeyde, geenſins Heere, ick hebbe noyt ghegeten yet

dat onreyn was. 1. Deft. 4: 1. Wapent u ſelven met deſe ghedach
1Cn. -

Ten derden: ſjobt is gereet/ om foo een goet voornemen te bere

ſterthen en te beſtratintigjcn/2. Cheon. 16# Des Heeren ooghen

door-loopen de gantſche aerde,om ſich ſterck te bewyſen aen de ge

ne, welcker herte volkomen is tot hem. 2. ſſjeſ. 2 : 17. Godt var

#suwe herten, ende verſtercke u in alle goede woorde en werg

Cn.

Ten vierden: @nſe Bobt beneftight ſijn voornemen aen ong tot

3aligbepút/ſoo ig't tiiſſjtſt/bat mp ooth ong boognemen acn 45ob

beneſtigen tot GBobt5aſighenbr/Iſtom.9: II. Op dat het voornemen

Godts, dat na de verkieſinge vaſt bleve. 2. (Lim 2:19. Het vaſte fun

dament Godts dat ſtaet.

p:# il3at vruchten beſtomt men upt een goet boognemen beg

Utºll E

Antw. Deſena-bolgenbe: -

(1.) i3ier booghan men fith beter hemarenteghen be crgherniſ

ſen/ ?Ett. 24: Io. Hier in oefene ick myſelven om een on-ergher

lijcke#iende te hebben, by Godt en by den Menſchen. #3ſaſ.

II9 : 105.

# t)icr hoo! heeft men beter hequaemhenbt om €5obt meſ te

bienen/i.cCor.15:58. Soo dan, myne geliefde Broeders, zijt ſtant

vaſtigh, onbeweeghlijck, altijdt overvloedigh zijnde in het werck

des Heeren, als die wetet dat uwen arbeydt niet ydel is in den Hee

re: 1. HActr.4:1,

(3.) 3Bit maerſtt bat mn gheftruptſteſt hebben.be/haeſt meberom

op-ſtaen en boogſttijtiger manuelenbe/gchentkende aen de gedane

beloften/ JEarth.26: 75. Petrus na buyten gaende, weende bitter

lijck. Hoan. 21 : 17. Petrus ſeyde, Heere, ghy weet dat ick u lief

hebbe.

# #iet hoog ſal men een gaſten boo;t-gangbin be ſoop-bane

ber 35obt;aligbenit beſtomen/?ttt..11:23. Dewelcke daer gekomen

zijnde, ende de ghenade Godts ſiende, wierdt verblijdt, ende ver

maendeſe alle, dat ſy met een voor-nemen des herten by den Heere
- 9 3 - ſouden
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ſouden blyven, 1.oºor.16:13. waeckt, ſtaetin't geloove, houdt u

manlijck, zijt ſterck.

Middagh-geſangh

Op de vijfde Dagh van de Maendt.

stemme: pſalm 15. wie is die ſal wonen

eenpaer, &c.

I.

Ch! macr mijn hert eens naft gefct

A Ten bienſt can Gott/ met al mijn ſtrathten:

2trij ! macr mijn luſt ſoo in Bootg l9ct/

&Cattrft te betitijt/fglibct belet/

dºla ruenſtijten poſten mocht betrachten.

2.

&#cnn.cb'righffert is in onder gort/

diën bat in Gorinoet neergeſlagen/

SDc quabcluſten niet en boet:

&Dat boo2-neemt/in almat het boet

«Doöt op jet joogbfie te bejagen.

(ſ@pretijtig 't hert/a# 'f aſſe gitaebt)

cº'n minſt en meeſt ſoetfit te herminbelt:

Spat ootſt in tegenſporer naft fract;

Sat 't qltacút aftreit en gºoiden miſfaet/

«En 't glibtrfurth leer met Inarij Inben.

4. -

«Een neb'righhert bungiftwoo:fijn ſjobt/

ſººrt ſtanfjn eigen fin met faſttn:

ljet te netnocabt in alfijn tot/

eën 't braeght gebitibtgijſmacht en ſpot:

't NBetſtanberg fept niet ſcherp'lijtſtralien.

5. . . .

geen gerbe ſuffig al mijn luſt/

Tth ſtel mn gefurn ftertig tenoren/

jthurnſthmarrnanning getrenruſt:

#rit heb mijn 25:tinbegotn gekliſt/

2jritmiſ be uitreigt niet nieet hooren.

Het
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'

Het Leven der Godtzaligheydt.

De ſeſte Dagh.

A. Vrage. Tg het genoegh batment een goebt herte heeft ?

Antw. dſ)een / maer men moet fith leſutti scſſchien in Schnert

fien ban een 450öt5aligh leren / 1. Eiln. 4: -. Oeient u ſelven tot

Godtzaligheydt. 35al.5: 22. De vrucht des Geeſtes is liefde, blijdt

ſchap, vrede, langhmoedigheydt, goedertierentheydt, goetheydt,

geloove, ſachtmoedigheydt, matigheydt. 3eattin. 12:35.

A. Vrage. #g betal Gooö15atiggegºoi/'t gehe uptueltütgij baet boo?

mo:t Rengeſten? *

Antw. iſ een/tuant ſommigſte 3thenſchen hebben na er een time

terlijtſte ſchijn ban een GSgèt5atigif tegen 2. itun. 3 : 5. Hebben de

een ghcdaënte van Godtzaligheydt, maer de kracht verlochent heb

bende. 31'attij, 5 : 2°. Tenzy dat uwe gerechtigheyd: overvloedi

ger zy als der Schrift-gheleerden en Phariſcen, ſoo en fºut gix in het

Koninghrijcke der Heineken geenſins ingaen. detaiig..23:27.

B. Vrage. iDat 3ijn. Dat goo:# 2

Antw. 1)rt 3jn ſooùanige ſlieben bemeſtſtcºuntcritici niet go5

Ioog ſeren: JI)act de nurſrfieficij oefenen in interſtitie belt gijgen

en plichten ürg <5gbra bicnfi3/inet in firi's van titeitſcij:

ûte tilet dat uitmuertûlgfje te bieden 3ijn / ſongctariſt f: ##tºnen hoe

het niet ſjaer ik te fiaet/#igin.2:28. Die en is gheen jode, die in 't

openbaer is. Altic. 13:15. Jºl:artij.6:1/2.

C. Vrage. llpaeriſten kantineii fagbanige Liebenſtertiteit ?

Antw.3ten üeft ken-tyckenen:

(r.) bieſjet alleen op herniſſe / en op Sifauteren laten aert

- ſigillen / 1.3 cali. 2:4. Die daer ſeght, icl. kenne hen', ende ſyne

Gheboden niet en bewaert, die is een Leugenaer, ende in dienen

is de waerheydt niet. Çit.): 16. #yor. 3:1. Ick weet uwe weteken,

dat ghy de naem hebt dat ghy leeft ende ghy zijt doodt. -

(3:) #ie de plichten van Goetg. Beiijl we maer iemien / borg
alſkett uit cijg je iii-ficijten pan eere, voordeel, &e. #tsattij. 6:

1. Hebt acht, dat ghy uwe Aelmoeſſen niet en doet voor de Men

ſchen, om van Haer geſien te worden. &#5ech.33:31. . .

(3. Die met een gcebt ggo-nenten üe plitijten beg 65ebts

bieriſis luaet-ſtenten maar niet meten van het berte te benuerte

Hen/ Hitt. 13:16. Alſdan ſult ghy beginnen te ſeggen, wy hebben

in uwe teghenwoordigheydt ghegeten en de gedroncken, ende ghy

hebt in onſe ſtraten geleerdt. #tont. 2: 28/29.3acob.4:8. Naket tot

Godt, ende hy ſal tot u naken, reynigh: de# ghy Sondaers,

ende de herten, ghy dobbel-hertige. -

jY 4 Vrage.

k
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Vrage. HIBaer komt het ban baen/bat be JBenſchen op een upte

tnericige geüaente man een goeütlenenficijperſact?

Antw. De oorſaken 3ijn onder andere ootſt beſe:

(r.) Daer ſteetſit in het betre een perftectt gijenotſen ban obobt/

mant men met nut dat abobt met het uptmenbigbe Hannoſbaert

mo:ben/gelijtſt men hart uitte de jihenſtben benieght/ pſal,5e:

2 J. Ghy meent dat ick teenemael ben gelijck als ghy. Joh-Ic; 4.

#f ghy, Heere, vleeſchelijcke ooghen, ſiet ghy als een Menſchca

Jlal,94:7.

(2.) &n beſtomen boc: het untimenbigbe al matſu ſoethen/ bat

iG/ cete en acn-ſten bij de ſleercíbt/ c55ech.16:15. Sy hoereren van

weghen haren naem. ?fpotal.3 : 2. Ghy hebt de naem dat ghy
leeft.

(3.) én fien andere Jºllenſtben die nothſon opdom niet5ijn/ en

taet op 3ijnſe geruſt / Luc. i8: II. Ick dancke u God, dat ick niet

en ben als andere Menſchen. g..12. geſai,65:5. . .

(4) #art ſtart bie ongeruſthepot ben jetten niet aen/ hemelte

fie noobigl) ig om ſnel bemzocht te mogûen/?imog 6:1. Wee den

geruſten te Zion. I.ïſteg..22:8. -

b# âl3at ig ban noobigh tot een mel-gbeſette Bobt5alig

c#bt ?

Antw. Datmen upt een 45obt5aligh herte het ſchen aen-ſtelſt

bolgens Goûtg llpoogot/ 1, Qlim.1:5. Het eynde des Ghebodts is

liefde uyt een reyn herte, ende uyt een goede Conſcientie, ende uyt

een ongeveynſt Geloove. 33ſal. 15: 2. Die oprecht handelt, ende

gerechtigheyd werckt, ende die met het herte de waerheyd ſpreeckt.

3klatth.22:37/38/39. - -

i Vrage àbeltſie moet ban het epnte en oogh-merth 5ijn van een

«Bob5ëliggleben? • - "

Antw. i3et cynde ban een abobtsaſighſeben ig driederley:

(1.) @nis leren moet aengeſtelt inciden tot groot-maſtinge van

6 Bobig cert/45fai. 63:1. Ick hebbeſe gheſchapen tot mijnder eere.

1. Cotin. ro: 31. Het zy dat ghy eet, het zy dat ghy drinckt, het

zy dat ghy yet anders doet, doet het alter eeren Godts. 1. pett.

2 ; 9. -

(2.) ſenſe enghcn3aſigljepbt moeten mp beatbepben/ Phil.2:

12. Werckt u ſelfs zaligheydt met vreeſen en beven. 3 laattij. 16:26.

#83. Soeckt eerſt het Koninghrijcke Gods en ſijn gerech

tigheydt.

(3.) peſtichtinge ban andere ſteenſchen moet men ootſt behere

tigen/ Hºchg. 1c: 24. Laet ons op malkanderen acht nemen tot op

ſcherpinge der liefde ende der goede wercken. Honi. 14:15. Verderft

dien niet met uwe ſpyſe, voor welcke Chriſtus geſtorven is. 3 Pattij,

: 24,

A., Viage inamat Regel moet men het ſtuenter Cobijaightpot
' acn-ſtelſen ? A

IntW,
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Antw.3fiſten na ben Iſiegeiban Boots âDoopbt/Gºal.6:16. Soo

vele als 'er nadeſen Regelſüllen wandelen, over deſelve ſalvrede

zijn. 2. @ſim. 3:15/16/17.3Petit.4:2. -

C. Vrage. llpaet in beſtaetbchtarbt van Bobt3aligbepbt?

Antw. Teelttariſt van 45ootjaligbepbt beſtart in deſt baie bin
11:

Voor eerſt , 3Batmen alle Gheboden ſjobtg ſoctfit te onbet

houten/bt minſte en be meeſte/enbe batmen ban alle fonûrnſirp

'ſotthtte machten. 19eh; 13 : 18. In alles eerlijck wandelen. Bijil:

4; 8. Voorts Broeders, al wat waerachtigh is, al wat eerlijck is, al

wat rechtvaerdighis, al wat reyn is, al wat wel luydt, ſoo daer

eenighe deught is, en ſoo daer eenighe lof is, dat bedenckt. HOſal.

119: IoT.

Ten tweeden: Batmen geſtabig baer in boogt-gac/Afal.119:44.

Ickſaluwe wet ſteeds onderhouden,eeuwiglijckende altoos. 4!

1 : 75. #Luc. 8: 15. Dat in een goede aerde valt, zijn deſe, die het

woordt gehoort hebbende, 't ſelve in een eerlijck en goedt herte be

waren, ende in volſtandigheydt vruchten voortbrengen.

Ten derden : Batmen fich niet ſaet berijinberen boot eenighe

ſmatigbembt/almaer het batmen het leben barr bm moſt#
1.4lot. 15: 58. Soo dan, myne geliefde Broeders, zijt ſtandtvaſtigh

en onbewegelijck, altijdt overvloedigh zijnde in het werck des Hee

ren. 2tpot. 12 : Ir. Sy en hebben haer leven niet liefgehadt tot den

doodt toe. #eb?. Io:33.

Vrage. llpaerom moet men athenben om beſtratbt ber Gobt5a
B. ſighendt te beſtomen ?

Antw. dſPm beſt redenen:

(r.) De firacht van ſooryaſighept ie noobigb/bermits be beeſ

buſtige hinder-palen / bie de gºuppelende bell9erelbt tegen-mera

# 2. @Tim. 2:12. Alle die Godzaligh willen leven in Chriſto Jeſu

ullen vervolght worden. 1. @Ibeſ, 3:5. Ick hebbeTimotheum ghe
ſonden om u Geloove te verſtaen : ofu niet miſſchien de Verſoec

# u ſoude verſocht hebben, ende onſen arbeydt ydel ſoude we
CI1. -

(2.) @Podt ig bit noobigij om ong ban be ſ5ebennſbe te onber

ſtbepben/ bie maer ten ghebaente hebben/ 2. Kïim. 3:5. Hebben

de maer een gedaente van Godtzaligheydt. JPlattb.23:27.

(3.) «Bobtfiet na de# herten / of de ſjobt3alige

# baer gijemo2telt3n : 332ob. 23 : 26. Mijn Sone, geeft my u

rte. 3)ſal,51: 8.

(4. ) De megb na ben #emel/ is een monſijdſten engen mcgh /

baer heel athemörg om moet gebaen mo:ben. Lur. 23: 24. Strijdt

om in te gaen in de enge poorto. Jilºatth. 11:12. De Geweldigers

nemen het Koninghrijcke der Hemelen in.

B. . Vrage. Zijn alle 45eloopige inſttacht van be ſobtsaſigbepbt ?

Antw. ©tij nrcn: j.klact# ſolnluigbe 3jn kleyn-geloo

HD 5 vige,
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C.

vige,# ootſt ſommighe bit can Itſenne kracht 5ijn inbe

beught/ 35aſ. 4: 19. Myne Kinderen, dieick wederom trachte te

baren, tot dat Chriſtus een ghedaente in u kryghe. 1. #oan. 2 : 12.

Ick ſchryve u, Kinderkens. I. Cot. 16:13.

Vrage. âlòeſch 5ijn be Kinderkens in de loop-bane ûet ſjoö5alige

ijembt ! -

Antw. #ct 3ijn beſe:

(1.) Die mennighhenniſſe hebben van 35otta meghen) en van

be gelegentijc#dt dan ſtij:ifti ſtoningbrijtfie/ Hºch?.5 : 13. Sy zijn

on-ervaren in het woordt der gerechtigheydt. 3{tt. 2:37.

(2.) l)artſtiftig nochtans tot ſpotten fijn ſtêooght/ om mat

meer te meten/en mat meer te boen/1.# 2:2. Als nieuw-gebo

ren Kinderkens , zijt ſeer begeerigh na de onvervalſchte melck van

Godts Woordt, op dat ghy daer door meught op-waſſchen.

(3.) én 5nnſjaeftigjperſlagen man gijëmsebt / ende met trom

3ijnſe ſeer jácſi betogglijtſit ourt cenigh ghengelen van GBourg

gunſt/«Eſai.49: 14. Zion ſeydt, de Heere, heeft my verlaten. 3itt.

16 : 34.

Vrage, ijoeffart het met bt ghetjienne ſtartban 4b,ome / bit nu

mat berber geſtoiliën 5ijn aig de Kinderkens in Cijgiſto :

Antw. Deſc Hebintenſitſjin útſen ſtart: . .

(1.) &n hebben beter kenniffe man het ſtijgiſtelijche ſeben/alg be

#inderheng/l)ek:.5: 14. Sy hebben de ſinnen geoffent tot onder

ſcheydinge desgoedts ende des quaedts. 1. Joail.2:13. -

3.) #n hebben heel ſtrijdtaf in be loop-bane bergbobt;alige

hertyGal,5: 17. Het vleeſch begeert teghen den Geeſt. 1.3 oan.
2 ; 13. -

(3.) ášn hebben een jeughbfght routagie om teghen die hinder

vaten aen te gacn/])?en. 8: 1. Elck rechtveerdighe is moedighals

een jonge Leeuw. 1. Joan.2:14. Ick hebbe u geſchreven. Jongelin

gen, want ghy zijt ſterck, ende het woordt Godts blijft in u, ende

ghy hebt den booſen overwonnen.

Vrage. #oebattiatje 5ijn nu bcfc ſlieben/ bie afg: Mannen, beC. ſterrifie3ijn in de pitſten het Gebt5aiigſjepbt ?

Antw. &iº 5ijn in ijcfen fiaet: -

(r.) 35n hebben groote ſtenniſfe ban &#obtg ſtoninghrijffie /ena

beberſiaen 't begin het 5aligheibt in 45oörg bergonghen tarot/

ſtom.8: 29. Die hy te voren gekent heeft, die heeft hy oock tevo

ren verordineert den beelde# Seons ghelijckformigh te zijn.

1.3 aan. 3:14. Ick hebbe u geſchreven, Vaders, want ghy hebt hem

gekent die van den beginne is. -

(2. &n berrichten lietepticijten niet minder ſtrijt) mantfit ſcha

ben het oſteſrij gelirilifi/1 Cot. 6: 12. Ick ſal onder geenes macht

# worden. «Bal.6:14. De wereldt is my gekruyſt, en ick de
WCreidt.

(3.) 13oegette batſe gjeſtonden 5jn/ altijörg blijft 'er norh#
UITUUl
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:

#aurerin baer/3 af.3:2. Wy ſtruyckelen alle in veien.

Onl. 7:24.

Vrage. 3Poet men met een hºrnſte mate beto5ctt5atighrmbt te

bgeöen meſen ?

Ant. JPten maar men moet attenten/ om taarlijtraen te maſ

ſchett in de &#odzaligtent/2.3)ct. 5:18. wafcht op in de genade,en in

de kenniſſe des Heeren Chriſtijàfat,4:28.Het pad der rechtveerdige

is ghelijck een ſchynend licht, voorgaende, en de lichtende tot den

vollen dagh toe. 3)ſal.84:8.

B. Vrage. i3ebben de Mannen in Goetzaligſ cutt/goch noch mettſt

om better te gaen ?

Antw. 5 a/#Digit. 3: 12. Niet dat ick het alreede gekregen hebbe,

ofte alreede volmaeckt ben, maer iek jage daer na. Jllarth. 25: 2 .

Die vijf talenten ontfangen hadde, quaam, ende brasht noch andere

vijftalenten. 1. «Tot.15:58. -

A. Vrage. âlBaetaen foube men ſogbaltigige TLieben kennen / bre

# trachten boogt te gaen en ſteuther te hoogötn in een heilligh

ieben ?

Antw. ?ten beſcken-teyckenen:

voor eerſt: ?tig nemaribt een gocbe ozbze houbt in fijn beniighe

plirtten niet natte bagen maer-neemt/3)ſal.52:23. Die haer wegh

# aenſtellen. «Bal.6: 16. Soo vele als er na deſen regel wandelen.

33ſa!.55:18.

Ten tweeden : 3fſg nematibt meſ op ſijn hoebe is 7 goebe matht

houdt tegen aſie berlenginghen/ente alle reiſte op-ſigntelite duate

Illfien tegen-gaet / 1)ch?.# 13. Siet toe Broeders. jl. art. 13 : 33.

1. HDetr. 5:8. Waeckt ende bidt.

Ten derden : 3Iig nenlanbt met groote ernſt en arbembt fith oef

fent in alle middelen en uptmenuige plichten üct &#cdr5alighendt/

1. Cim.4:7. Oeffent u ſelven tot Godtzaligheydt. Atr.24: 19. Hier

in oefeneick mijn ſelven, om een onergerlijcke conlcientie te heb

ben voor Godt en Menſchen. Hlut, Ic:42.

Ten vierden : 3{lg pentanút firij met brſoften herbindt tot henſia

geſplitſten/l)fal. 119:1c6. Ick hebbe geſworen, en de ſal 't beveſti

ghen, dat ick onderhouden ſal de rechten uwer gherechtigheydt.

2.ſieg. 23 ; 3. Joſia maeckte een Verbondt, om den Heere te die
neIn.

C. Vrage. llèat behoort ons te bemegen tot ſoa een Gobt5aligbepb

bcg iebengd

Antw. Ceſc beweegh-redenen:

(1.) Chriſtus aen geniertſtrinſijn vrienbelijtſte noobinge infijn

bittete finetten noo? ong / ende inſijn #cerijrk crempct / JHarfij.

11:29. Neemt mijn jock op u. ſtoni.6:4, 1.3 Gail.2 : 6. Die ſeght

## in hem blijft, moet alſoo wandelenghelijck hyghewandelt
leeft.

(2.) «BootG meſbaden/ſon in de nature als in degenade ongbe

- reſen/
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tmeſen/ſtom,12: r. Soo biddeick u dan, Broeders, door de ontfer

mingen Godts, dat ghy uwe lichamen ſtelt tot een levende, heylige,

ende Gode welbehagelijcke offerhande, welcke is uwen redelijcken

Godts-dienſt. HLut. 1:74/75. - -

(3.) De beſoften die min of obe in ghebeben/ en in het #epſighe

2toonbtmaeſ boen/#oſ24:22. Ghy zijt getuygen over uſelven,dat

# den Heere verkoren hebt. Iſion.6:4. H!)ſai.66: 13. Ick ſal mijn

often betalen.â.14. Die myne lippen hebben ge-uytet,ende mijn

mont heeft uyt-geſproken als my bange was.

(4) De boog-oetſen bie umt een#ian ſtben te beſtomlen

3ijn/ I.ſdlim.4: 8. De Godtzaligheydt is tot alle dingen nut. «Eſai.

3: Ig. Segget den rechtveerdigen, het ſal hem wel gaen.

A. Vrage. tboogüeien geeft ong ban een 45gûn yalighſtben ?

Antw. Deſe na-bolgenbe:

(r.) In ons leven fg banaſieg ge5egent mat ong ober-Homt / het

3n boogſpoëüt/ oftegenſpoeüt/ſtom. 8: 28. Alle dingen wercken

mede ten goede. Eccleſ:3:12. -

(2.) In de doodt geeft het ong een geruſte 2Zieſe/# 3. Och

Heere, ghedenckt doch dat ick voor u aengeſichte in waerheydt, en

met cen volkomen herte ghewandelt hebbe, ende dat goedt in uwe

ooghen is, ghedacn hebbe. ?ſpot. 14: 13. Zaligh zijnſe die in den

Heere ſterven van nu aen, want ſy ruſten van haren arbeydt.

(3.) In het laetſte ſPogbeeiſai boo; bie Bobt;aſigbijebben ghe

Ieeft/het ceumige lenen betepbt meſen/dl)attij, 25: 34. Komt ghy

g ende, be-erft dat Koninghrijcke 't welck ubereydt is van de

grondtlegginge der wereldt. 33ſal.17:14.

Middagh-geſangh

Op de ſeſte Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 116. Ick heb den Heer liefwant

hy heeft verhoort, &c.

I•

dºh miſ op 't gotbehert afſten niet fiaen/
dºorhootſt alleen opſtijn van bepligijſeben/

## bert en baebt mijn 45obtſoo bepbe genen/

Jºlijn luſtig in Bobtg megen ootſt te gaen.

Jºlijnregelig alleen Gootg beplighâl3oogbt/

Jºnijn Leydtſmanig 't geloof met onbetrucſelt/

wºnijn Helper moet alleen mijn ideplanbt meſtn/ .

3ſlâijn mate ig/geſtabigb te gaeli boogt. #dt
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5ſtë maerit geenonteinen in «Bobcg ſtºet/

#rk ſoerſt het meeſt' en 't minſte na te komen/

gÈn ſchoon mn ban beletſelen booghomen/

Almaert be Boobt/mijn loop mogt niet berſet.

4.

5ſtſt fiat meer op/ſchoon bat itſt bal ter nett:

#ſtk manuel oork/atig't met ſtinber-treben:

## ftrijbt en loop/met ſucijten en gebeden :

#th boe met petg/maer 'h trarijt na p2p al meer.

% tºt fotth ſjobtg eer/# ſoetſt mijn 5aligbepbt/

th ſoetſt ootſt ambere baer toe te lepben:

hetr ſart u abteſt ban nimmer ban mpſtbepben/

#Soo ig bt megbten lenen mp betepot.

. Het Leven in de Slaep-kamer.

De ſevenſte Dagh.

A. · Vrage, ſjoebanfgh is het leven bermereſtſtheJſlaenſchen in ſjaer
anneren ?&lacp-ſt

Antw. âDeeltijbtgſcer bertel en bebfeeſthclijck) &#pheſ 5:12. Het

gene heyrmelijck van haer gedaen wort, is ſchandelijck oock te ſeg

gen. ſigni.13:13. Laet ons als in den dagheerlijck wandelen, niet

in braſſeryen eu dronckenſchappen, niet in ſlaep-kameren en on

tuchtigheden. - -

Vrage. 13oebanigij behooght het Ieben ban cen (ſij:iſten in fijn

&ſatp-ſtarter te misſen ! -

Antw. De engen plicht moſt 3ijn/het onderſcrt's bet ſtonſtiene

tit ober het doen en laten beg nooyſeben baegſis /33ſai.119:59. Ick

hebbe mynewegen bedacht zepij 2: 1. Doorſoeckt u ſelven nau
we, ja nauwe. - -

C. Vrage. llpatromig ſoo een onbetſoetſt ban ongſtben nocbiggº -

Antw. 4Blin beſc bict redenen: -- -

Voor eerſt: dºm bat beſonde een merth bet bupſterniſeig/bate

men ſoalitijt niet ſtan upt-binten/ 45pbeſ. 5: II. Hebt gheen ghe

meynſchap met de onvruchtbare wercken der duyſterniie

«Eppeſ.4:14. - - -

Ten tweeden: Cºmbat mp blinbt 3ijn boot enghen ſiefbe/ ente

Hitijtelijtſt quaedt boo2goedt op-nemen/2ſpot. 3 : 17. Ghy en weet

niet dat ghy blindt zijt. 65ſai.5: 2C. Wee! die het quade goet, ende

het goede quaedt noemen. - -

Ten derden: @Blu dat de Dupocſ ong lichtelijdt beogieght/":
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be hooffentitban ongerigen ſjerte/ 2. Cor. 11 : 3. Doch ick vreeſe,

dat niet eenighſins,gelijck de Slange Evam door hare argliſtigheydt

bedrogen heeft, alſoo uwe ſinnen bedorven worden, om af te wijc

ken van de eenvoudigheydt die in Chriſtois. 2. Cor.2:1 r. -

Ten vierden: @m Dat mp/eet map, ſlapen gaen/ollicuetſornina

gbe met 35out moeten maiti! bog: octnieuminghe man onſchcirca

ringe/HAiai. 119: 59. Ick hebbe myne wegen bedacht, ende hebbe

myne voeten gekeert tot uwe ghetuigeniſſen. 3)ſal. 4: 9- Ickſalin

vrede t ſamen nederleggen en ſlapen, want ghy, o Heere alleen, ſult

my doen ſeker wonen. #er.31:i9.

B. Vrage. 1)oefal men beſt onbetfeethinge boen?

Antw. Voor eerſt: jſiºen moet goede ſteuntfie nemen banGoûg

ilDet/ om te herfiaen goeëeſeleighcraeckt alle onſe gijebari ten/be

geetten/moogoen/ en muerrſten/jt?artij. 22 : 37. Ghy ſuit liefheb

ben den Heere uwen Godt met gheheel uw herte, ende met gheheel

#" ende het geheel uw verſtant. ſtom,7:14. De Wet is gee

elijck.

Ten tweeden: Jllen moet fijn gantſche leben Sacraen vergelijt

hen/om te berſiaen maer in hun af-geluclien 3ijtt/ fighi.3:2C. Door

de Wet is de kenniſſe der ſonde iſ om.7:7. Ick en kende de ſonde

niet dan door de Wet.

A. Vrage. âlPat oogmertſt heeft beſt onderſoeckinge? -

Antw. 19ier boot moeten mp trachten een goede Conſcientie t?

# i. Detr. 3:16. Hebt een goede conſciëntie. 1.&Lini.1:19

ict.24:16.

A. Vrage. #ebben banaſſe 3 Elenſchen geen goede Conſcientie?

R.

C.

Antw. jBeen/inact be meeſte illeriſtijen hebben een quade Con

ſcientie, dit. 1 : 15. Beyde, haer verſtandr en conſcientie zijn be

vleckt. 1. Tim 4: 2. Die haer conſcientie als met een brandt-yſer

af-ſchroeyen. +3eb..9:14.

Vrage. âlpatig een Conſcientie? -

Antw. «Een Conſcientie is foo beei aſe eenmede-wetenſchap

met 45gût/ºran ertſe cygenſtaet en gijeiegenthepijt / I. Cor. 2: II

wie van de Menſchen weet het ghene des Menſchen is, dan de

Geeſt des Menſchen die in hem is. ſtom. 2 : 13 / 14. 3àial. I39;

2 / 3 / 4. -

v# il)attingen meet de Conſcientie?

Antw. De Conſcientie heeft kenniſſeban brſe b:ie bingen:

(l.) 45ootglipit en llpetten henot be Conſcientis/ ſtom 2: 10.

Ghy kent ſynen wille. Rotti.1:32. Sy weten, dat de ghene die deſe

dingen doen des doodts waerdigh zijn.

(3.) ſenſe engen banbelingen/mat mn ghebaen ofte na-gelaten

hebben/holgeiig ſfootg lºerten/33ſal. 119:59. Ick hebbe mijn we

gen overdacht. 3'er.31: 19. Na dat ick myſelven ben bekendt ghe-,

worden hebbe ick berouw gehadt. -

(3.) Gaag ſtraffen of beïoeningen die ong te gerasacbtenſiaen/
lºllSV.

t
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natr bat mn geleeft hebben/ſiom. 1:42. De welcke daer ſy het recht

Godts weten, dat de gene die ſulcke dingen doen, des doodts waer

digh zijn. 2. Çim. 1:12. Ick weet wienick gelooft hebbe, ende ben

verſekert, dat hy machtigh is, mijn pandt by hem wegh ghcleydt, te

bewaren tot dien dagh.

* - Vrage albat onttgredit banaſſe IIbenſtijen in't gemepn/ten op
ſicht dan ſjate ſonſcientie ?

Antw, it'et ſtaet Illiaſirſt met bacr/ten opfcht nanaſſe beſe merce

hingen bet Conſcientic/q ºphef.3: 19. De welcke ongevoelighghe

worden zijnde. (dIit. 1:15. Heh?.9:14.

C. Vrage il)at ontbreerſt de iſlfienſtje ten opſitijteban be kenniſſe

ber Goûbeintfie Wetten? -

Antw. 39eſc Hilhenſchen ſtennen Gobtg ſlòetten niet/ enbran

bere houden ſonden boog deughden : 45nos mucocrom#
boog ſonden, Afaſ. 147: 21. Sync rechten die en kennen ſy niet.

«Eſai.5:2C. Sy noemen 't goede quaedt, ende het quade goedt. Att.

2 : 37. -

C. Vrage. âlDat ontbreecht be JPlenſche ten opſicijt ban bc kenniſſe

ban ſijn eygen leven? -

Antw. Hècle ſtemmen haer epgcfonden niet/ en andere tumfelen

loper 't goeJe batſe ghebaen hebben/àpor. 3 : 17. Ghy en weet niet

ghy zijt ellendigh, en jammerlijck, ende arin, ende naeckt. #oan.

9:4f. 2. Cor. 13:5. Of en weet ghy niet dat Chriſtus in u is?

C. Vrage. HIPat ontbgcecht be #Acnicht ten opfitijt ban de kenniſſe

bati &5oörg oordeelen enüc belooningh ?

Antw. âDeſemeten niet batſe onder 65obtg bioetſt leggen / ente

ùatſe foo fierhende/be het doemeniſchebtgii te germacijtem/3Deitt.

29: 19. Als ſy de woorden des vloecks hooren, ſoo zegenen ſy haer

in haer herte, ſeggende, wy ſtillen vrede hebben, als wy, ſchoon na

onſcs hertengoedt-duncken ſullen wandelen. Hºof,7:2.

B. Vrage. iEeltic is de gebaerijtific Conſtitutie: ,,

Antw. Beſc /aſg de 3 Henſege goog-hcoatijtelijtſt binghen toet/

bie in meer guacút te3ijn/ende eiſoo fijn Conſcientie gemelbt aen

boet ſtom. 1: 32. De welcke, daer ſy het recht Godts weten, dat

de ghene die ſulcke dingen doen, des doodts waerdigh zijn, niet al

leen deſelvighe en doen, maer oock mede een wel-gevallen hebben,
in# ghene dieſe doen. #gba. Io: 26. Soo wy willens ſondighen.

I. Rillll.4:2. - -

Vrage il?anneer heeft tientangt een goede Conſcientie?

Antw. ?{lg ijn beſc ûgië bingen heeft:

Vooreerſt: ?tte men goede fitnuniſſe heeft hangenis geboben/

en de alg men athenbt orn boog die ſtatini te bemoalente metben

tot afſchao:facmbembt / Hºeb2.8: 1C. Ickſal myne Wetten in haer

#gheven. 3)ſaſ, 119: 19. Ick ſoecke u met mijn gheheel
CrtC. 4. -

Ten tweeden: 3ïlg men na onberſoetſt ücg ſcheng/bebinit/bate

- 11!En
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men oprechtelijtſt heeft gemambelt om ben #eert na mogelijtſthept

te behagen/ 2. Cor.1:12. Onſen roem is deſe, namelijck, het getuy

niſſe onſer conſcientie, dat wy in eenvoudigheydt ende oprechtig

ydt Godts, niet in vleeſchelijcke wijſheydt, maer in de ghenade

Godts in de wereldt verkeert hebben. dEſaf.38:3. Ghy weet, Heere

## in waeheydt en met een volkomen herte voor u ghewandelt

CDUC.

Ten derden : ?tig men fith op goebe gronben berfeetkert ban

€5obtg gunſt/ en oan be ghznabigje belooninghe in Den 13enteſ/

2. dſini.1:12. Ick weet wienick ghelooft hebbe, ende ben verſekert

dat hy machtigh is mijn pandt by hem wegh-geleydt,te bewaren tot

#dagh. 3Pſal. 23 : 1. Godt is mijn Herder, my en ſal niets ont

eken.

B. Vrage. ſhan men met altijbt ſettſtet meſen meſtke Goûrg wil 5p

obet aioltg doen en laten?

Antw. (ſèntrent afſt noobigbe beughbrit kan men ſcket5ijn/bte

imple &Boötg llBoogbt volmaeckt, en l.laer ig/ om bit aſieg te Home

nen meten/2.&Tim. 3:17. De Schrift is in-gegeven, op dat de Men

ſche Godts volmacckt zy, tot alle goedt werck volmaecktelijck toe

eruſt. #om. 2: 18. Ghy weet ſynen wille, zijnde onderweſen uyt

e Wet. 33ſaſ.19:8.

Vrage. âlBat# men ban born/alg ober tenighe plichten beg fea

beng herſthiſ baſt/ boot bien bat be ſtlbigbe ſughlaer in 3uota

*alBoobt niet ſtipnenuwt gebiutfit te ſtaen : -

Antw. lſg men opterijtelijtſt na be griegenthrmbt ban bt pliché

ten in Bobtg ſlèuotbt heeft onberſotijt/ban moet men beveiligba

ſte3pbe bechieſen/ baer bt minſte ergtrniſſe in ſteetſtt/en bcmeltſte

meeſt ober-een-ſtotnt met 45obte ſlêetten/1. Eijcff.5:22. Onthoudt

u van allen ſchijn des quaedts. #oni.14:5/14/15.

. Vrage. #g bat alleen een goede dConſticntir/be meldte gettingſjt

bat irp wel hebben geleeft !

Antw. dàren: nuant ootſtbitig een goebe Conſcientie, bemeſta

ht ong beſtbuſbigbt alg mp geſonbight hebben/ente ong-ſoo lange

ppnight/tot batml" tot retijte beſteeringt 5ijn ghcſtomen / 2, Salli.

24: Io. Davids herteſloegh hem, nadat hy het volck getelt hadde :

Ende Davidſeyde tot den Heere,ick hebbe ſeer geſondight.dit artij.

# :75. #ſoan. 16: 8. De Geeſt ſal de wereldt over-tuyghen van

OnCIC.

A., Vrage. H3ebben be ſjobticoſt met t niet een oner-turgingbepaſt

batſt geſondigijthebben?

Antw. #a: #om 2: 15. Hare gedachten malkanderen beſchul

igende. Een 4:13. Cainſeyde, mijn miſdaedt is grooter dan datſe

vergeven werde...jllatth.27:3.
. Vrage. âDaer arnhonnen mp meten/of bt beſchuldigingt fºnſºr

qſofiſtientie ober pnſe ſonNen/ ig een mertſiitigje van een goede

Conſtientie ? A

-
EatW,
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Antw. tint beſt ken-teyckenen: - - -

- (1.) ſnbien bic obertiingingſje bet Conſcientie/ong niet tegen

behoeftig/maer dat mn blpbe 5ijn alg mm ong outruſt g!jeuorten

rabet onſe ſoftbcn/ 3)ſal. 141: 5. De rechtveerdigheſlae my. Jat.

* 4 ; 9.

&#) #nbien op baer boot niet ſoo ſeer bekommert 3ijn over de

, ſtraffen die mpt net dient hebben/ alg met ober de ſonden die mººi te

gen ſoo een goed en gſjobt hebben begaen / 33ſaſ. 51 ; 6. Tegen u, u

alleen heb ick geſondight. HLur.15: 1C/19. Vader ick hebbe gheſon

dight,# den Hemel en tegen u. -

(3.) Indien mn baer booſ: ban Gottg tegenmoo:dighenrottliet

knegh loopen/maer teg te bnetiger ang tot Goot en fijn dient ue,

gijeben/ oln ghrijolpen te mogüell/3Mfaſ. 41 : 5. Ick ſeydc, ô Heer !

weeſt my genadigh, gheneeſt mijn Ziele, want ick hebbe tegen u ge

ſondight. #of 6:1. Laet ons weder-keeren tot den Heere. ,,

, . (4.) Inbien hun bact boo: bootſirijtigher / enÜe ſo: gtſpulbigljet

mogûen ghcmacdit / onn ong in het toc-ſtomende te machten hoo!

ſooöanigheftruyciteiingen/2. Cot.7: 1c. De droefheydt na Godt

werckt een onberouwelijcke bekeeringe tot zaligheydt. #1.11. HYſaſ.

8o:19.Wy en ſullen van u niet teruggekeeren. - .

. Vrage. âl3aer aen hannen meteit of onſe Conſcientic goet ig in

ben ſoop onſcg ſtucng :

Antw. Men beſe teyckenen:

(r.) Indien mp/at 't geen mn boen of laten / om te dºorſtien

tiemiſſe doen en laten /enbe niet om eeilige ccceſ of niemſtſelijtſte

inſtcijten/#om.13: 5. Daerom is 't noodigh onderworpen te wor

den, niet alleen om de ſtraffen, maer oock om der conſciëntie wille.

1. Cim.1:5. Het eynde des gebodts is liefde uyt een reyn herte, en

de uyt een goede conſcientie.

2.) ſnüien mn ooth op de minſte beugijben/enbeſonbcn/ acht

geben/niet miſſende in het alber-gijeringhſte 45ootg alPetten ouet

treden/Pſal. II9: Ign. Ick keere mijn voeten van allen quaden padt.

1)ch?.13:18. Als die in alles willen eerlijck wandelen.

(3.) Hindien mij mogen inteniaatinen in de Y:ebitatien en in't

3amen-ſplaſien ſcherpelijtſt onſe herten raetſit en onberfoetſit/

goan. 3:2I. Die de waerheyt doen, komen tot het licht. 3)ſal.26:2.

Proeft my, doorſoeckt mijn herte en mijn nieren.

(4) Indien uur gefint 5ijn om het Conſcientie miſſe/afſc finaete

benot/ en ſchande uit te fiaen/ 1,3 betr. 2:19. Dat is genade, indien

yemandt om de conſcientie voor Godt ſwarigheydt verdraeght, ly

dende ten onrechte. Dan 3:18. 2ïct. 5: 29. Men moet Godt meer

gehoorſaem zijn, dan de Menſchen.

B. Vrage. âbat voordeel geeft ons een goebe Conſcientie?

Antw. De voordeelen5ijn menighbulbigſj/ onder andere /5ijn

het ootſt beſe:

(1.) «Een acngename geruſtijcpbt#" becu3ijbe# het

ljetteſ



242 De ſevenſte

bette/phiſ. 4:7. Een vrede Godts, die alle verſtandt te boven gaet.

ſtom.f4:17. Het Koninghrijcke Godts beſtaet in blijdtſchap.

(2.) Een groote bºntmoebigbepb om met onſ gebeden tot 45ebt

te gaen/ #eb2.10: 22. Soo laet ons dan toe-gaen met een waerach

tigh herte, in volle verſekertheydt desgheloofs, onſe herten gerey

night zijnde van de quade# ſtom.8: 15/16. Wy roepen,

Abba Vader ! -

(3) een ſomberſinghe trooſt en touragie in alleriepſoorteban

eſſentüen/infaſteringen/berbolgingen/tr. 1. dºor.4:3. Doch my is

voor het minſte dat ick van ulieden geoordeelt worde, oftevan een

menſchelijck oordeel. &#. 4. want ick ben myſelven geene ſake be

wuft. 392ob.28:1. De rechtveerdige is kloeckmoedigh als een jonge
Leeuw.

(4.) geen geruſthenbt in het mfbben ban be boobt/3)gob.14:32.

De rechtveerdighe betrouwet ſelfs in ſijn doodt. 3)ſaſ. 23:4: Ick

ſal niet vreeſen, al ginghick in de dale der ſchaduwe des doodts.

Vrage. ll3at moet men toen om een goede diſonſciente te hebe

ben/en om beſcluige met te benoaren 2 -

Antw, Deſe middelen 3ijn bact tot noonigh:

(1.) @Bijn moet doo? ben gbeſoone ſtijgiſti blocbt aennemen /en

baer boog in of onſcientie renntgen/ijebz.9:14. Hoe veel te meer ſal
het bloedt Chriſti, die door den eeuwighen Geeſt hem ſelven Gode

onſtraffelijck heeft op-geoffert,uwe conſcientien reynigen van doo

de wercken,omden levendigen Godt te dienen.?itt.15:9. Hare her

ten gereynight hebbende door het geloove.

(3) 5cerfit nauunt ſtemmific van Sobtg ſpoo:bt te bekomen/

met een baft poogtemen/oni Daer na u gheheel aen te fietſen/Gºal.

6:16. Soo vele als er na deſen regel wandelen, over de ſelve ſal vre

dezijn. #3faſ.119: Tc6. Ick hebbe gheſworen dat ick onderhouden

ſal de rechten uwer gerechtigheydt..

(3.) Stelt u aſſebage onder 35obtg ooghe/enbe maetitt u mertſt

eer gijp te ſlapen gaet/om u tegen teenbetſoetſien/enhemel te beta

nemen hoe het met u Conſttentie ſtaet/Zeph.2: 1. Onderſoeckt u

# nauwe, ja nauwe 33ſal.119:59. Ick hebbe myne wegen over
dicht,

(4.) 25ibt ſbobt om beſe genabe/bathm u bertemiſ hematen/en

beu iepen met beſtieren/#3fal. Ir9: 133. Maeckt myne voetſtappen

vaſte in uwen woorde, ende en laet geen ongerechtigheydt over iny

heerſchen. Bijil,4:7.

Mid
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Middagh-geſangh

Op de ſevenſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 39ſalm 24. De Aerd is onſes Godts

Voorwaer, &c.

I

et ſlflenſtig treebt fijn 35ſaep-ſtamer in)

jlhaet meeſt met een berkeerben ſin:

Jlſ)ijn 45obt ! miſt mp beter betalen)

GBp batidt baer u bai te boet/

en onberfoerſt 't hert en gemocht/

âlèaer bat itſt ben met ſenb' beiaben.

Ze -

Ube Ilhenſthboomſoeditban maerſijn#
32an 't Bºurg/en hoe 't met 't Lichaam gaat

HElijn 35oot ! miſt mp beter betalen;

't Gewiſſe bient te 3ijn beproeft/

«En of be ogeeft nietig bebloeft/

«En of Georg toogn mn niet fatſchaben.

-

3•

3De JTilenſth boog-ſoetſrt ban maer be ſeet/

UBft boog be25urgergig geſet:

Jllijn 45obt ! miſtmn beter beraben;

GBp dat itſt u ſnellPetten ſten/

«ënſtemaer bat itſt ſtijuſbigh hen:

Ontlaſtmp ban banaiſe quaben.

4e

“De JThenſtbtreebt breughbigh totſijn ruſt/

«Enſorritt boot 't biteſtbeen genie ſuſt:

diſlijn bobt ! miſt mp beter beraben;

«Een goebt Gewiſſe inn berheught:

#tſt ſoetſt in't hebt geen grooterbeught:

&Piste be ſoon bangoeie*#
2
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Het Leven in Gebeden.

De achtſte Dagh.
-

A.m:# naartboot moeten we meeſtgbeholpenna zideen flat

iCljâElli : E, -

Antw. Door het Gebebt / Jacob. 5: 16. Een krachtigh Gebedt

des Rechtvaerdighen vermach veel. jcan. 16:23. Jſlaattij.7: 7.

Bidt, ende uſal# worden. -

A. Vrage. #g het bidden en# plitſjt ? . -

Antw. Ja: I. (GEijeff.5: 17. Bidt ſonder op-houden. 3Lut. 18:r.

jl?artij.7:8. Een yegelijck die bidt, die#
. Vrage. Gig het bidden een gemenne game in aſſeſſmenſtſjen/ of

ig het een byſondere gaot boog de 63eigobige 3

. Antw. Het bidden iterút de nature ſcibe aen aſſe 3Benſchen/

mart het wel bidden ig een buſondere gabe begi?enligen 33teſteg7

%Zarij. 12: 1c. Over het Huys Davids, ende over de Inwoonders

Van# ſalickuyt-ſtorten den Geeſt derghenade, ende der

# eden. #ſiom. 8: 15 / 16. Hiur. 11: 1. Heere leerdt ons bid

CIl. , - s'. -

T. Vrage ſtaat is het bidden van een natuerlijft ſlºtnſched

Antw. De heilige Schrifture moetnt ijaetoſScbebt/ een huylen

aſg man #onden / ofte een bemcginge der lippen alſeen/ Boſ 7:

14. Sy en roepen niet tot my met haer herte, maer ſy huylen op haer

Legeren. G5ſai, 29: 13. Sy naderen tot my met hare lippen, maer

haer herte houdt ſich verre van my.

B. . Vrage. Sjg je plicijt beg Göchcûtg in een goed gebgt uitſt onder de

dſhgiſtenen : - - - -

Antw. ©tijnren: matr ſommigbe houten bact memnight an:

3ïntere meten niet ſjoeſn ſuſſen bibben : ?Inbere mennen dat het

bibben beſtart in een mel-ſpgeltent berijaeſ ban mogzien: ?tnüett

bibbenſoo unt gemoonte hart beſtende Gebedeffeng / 3e etenl.

1c:25. Stort uwe grimmigheydt uyt over de Gheſlachten die uwen

Naem niet aen-roepen. HI)atth. 6; 7. Sy meynen dat ſy door haar

veelheydt van woorden ſullen verhoort worden. Hºyoſ. 7:4. Sy en

bidden tot my niet met haer herte.

C. Vrage. Bebben alle Geſognige een geeſt btgoºchebtg 3

Antw.. #a/at-hoc-mel niet in beſclnight mate : mant be Creft

teg @Bijebebtgig de eerſie benueging'je ban De Blºeber-gijcboogte/

- ſtom. 8:15. Ghy hebt ontfanghen den Geeſt der aen-neminghe tot

Kinderen, door welcken wy roepen, Abba Vader ! %.atp.12: Id.

### Geeſt der genade en der Ghebeden over haer uytſtorten.

4: O,

...* *

-

Vrage,
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C. Vrage. 13ebben ban oorſt foobanighe ſºcioobige ben 35teſt org

oScheorg/ bemeſtke ſomtijdig naulijtlig een moo:öt ſionnen upt

fº: boog benaumtijepüt beg herten ?

nrw. Ja:mant de Geeſt beg 35ebrögſtan ſomtijûg 3ijn ſonbet

1upt-menbighe oefeninghe / 33ſal. 77: 2. Ick roepe. âJ. 5. Ick was

verſlaghen, ende ſprack niet. 1. Saml. 1 : 13. Hanna 1prack in haar

herte, alleenlijck roerden ſich hare lippen. &#rob. 14:15. .

C., Vrage- ll3aer hoo! ſoube een beo?oefde 2-iele die niet bibben

Han/ſttij noch mogen berſcheten batje de Geeft des Gebedts noch

zhen-mel ijeeft ?

Antw. Doo? beſt teyckenen : -

(1.) ?tiſmen noch meetftigbig in het gebzuurſt ban goebe mibbe

Hen/ om mel te ſcoren biùùen/ HLur. 11 : 1. Heere leerdt ons bid

den. «5ſai.63:17. Yſal.37:5. Vertrouwt op den Heere.

(2.) ?Iſſhien gljepoeſt een meerdere brift en trecht tot geeſtelijcke

alg tot lichamelijcke bingen / 33ſaſ.63:2. O Godt, ghy zijt mijn

Godt, ick ſoecke u in den dagheraet, mijn Ziele dorſt na u, mijn

Vleeſch verlanght nau,in een Landt dorr ende mat, ſonder water.

39ſal.4:7.3l)artij.6:33. Soeckt eerſt het Koninghrijcke Gods en ſijn

gerechtigheydt. -

(3.) 2Iſſmen ſitcht en ſtermt tot 45oot ober be boobigbembt beg

herten ontrent beogehchen/]Yſaf.38:1c. Heere voor u is alle mijn

begeerte, ende mijn ſuchten en is voor u niet verborghen. 1ſion.8:

26. Wy en weten niet wat wy bidden ſullen, maer de Geeſt bidt

voor ons met onuytſprekelijcke ſtichtingen.

A. Vrage 25eſtaetianijet met bibben niet in het bloemenb'berhael

ban moogben ! - -

Antw. JPcen : maer bc nature begofijctebtg beſtart in bchte

# ſjecten / 3Dbiſ. 4: 6. Laet uwe begeerten in alles, door

idden en ſmeecken Gode bekent zijn. Rani.8: 26. Oſaſ. 38: 1o.

Heere voor u is al mijn begeerte.

-,

B.E# âl Yaot boo; ſouöen mop de Geeſt des Gebedts honnen op

en ? -

Antw. bgo: htſe middelen: V -

Voor eerſt : âDit moeten onſe eſſenb' ſter met lettenſtennen/

1. ſteq.8:38. Alle Gebedt,alle ſmeeckinge, die van eenigh Menſche,

van u Volck Iſraël geſchieden ſal: als ſy erkennen een yeder de pla

ge ſynes herten. Hºſal.69:2. 13oſ:5:15. Ick ſal in mijn plaetſe gaen,

# dat ſy haer ſchuldigh kennen, dan ſullen ſy mijn vroegh ſoec
I1.

Ten tweeden : ibn moeten ong ghementten om niet altijbt be

ſcifbe of hebcûen met de ſelfbe knoo:ücn te ſpgeſtcn/nlaer na aſſe

boo?-bal mat foechen aen te ſcºren/ oln unt bemcgingſje ûrg 45te

ſtegſcibete ſtonnen bibben/ #oan. 4: 24. Godt is een Geeſt,ende

die hem aen-bidden, moeten hem aen-bidden in Geeſt en waer

heydt. #om. 8:26. Lut. 11:1. Heere, leerdt ons bidden.
2 Tca
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Ten derden: ſtºp moeten firpben tegen betraeghenbt banent

herie/enbe banalder-meeſt willen biëüeii/aig tun alder-minſt kon

nen Libben/ Citi,63: 1-1. Heere, waerom verſtockt ghy ons herte?

iſion. 15:3o. Strijdt in den gebede tot Godt. «Ephef.3: 27.

Ten vierden: álàn moeten beenrniem beo:huat uptmenbige ge

ſfaltentfje onſegſtrjacing/be geeft operiget mogot: #et 3n in een,

ſaemijenbt:# 5p 14 gbrieven met andere: get3n ſinielenbe/het

5n ſtaenbe: #er 3i in friſſe ghebeben: #et 5min gijebeden met een

ſtrººt ſtemme/3f. Jihattij. :3 , Jeſus ſevde, ſit hier neder, totdat

ickhenen gae, ende aldaer ſal gebeden hebben. &.39. Jihattij.6:6.

Gaet in uwe Binnen-kamer, en ſluyt de deure toe, en bidt in 't ver

borgen. Een 24:63.

B. , Vrage. #g het genoegh batmen afſeenlijtſt met het herte en met

den geeſt tot 45obt hibt # -

Antw. ?ti-ſjoemelſommige boot vallen berepſftijen dat beton

# uptmeinuigje moorden oorſt ſjobt uiöbe/ bpfonuerlijdt alg

r boog 35ottoerheerlijtfit moet morgen/ en andere Jllenſtijn

geſticht: beohan notijtang een ſengelo opige beſtaen inſijn een

ſameghebeben/alg bp met fijn berte aíſtenlijtſt biot/1.3am. 1:13.

Hanna ſprack in haer herte,alleenlick roerden ſich haer lippen,maet

haer ſtemme en wierdt niet ghehoort. Beh.2: 4. Doe badticktot

Godt. 3)ſai.139:4. -

A. Vrage. Wie moet men aembibben ?

Antw. ?{fſeen ben maren 45oör/d laatth.4:ro. Den Heere uwen

Godt ſult ghyaen-bidden, ende hem alleen dienen. Dial, 5o: 14.

Roept my aen. “Eſai.42: 8. Ickſal mijn eere geenen anderen ghc

Ven.

A. Vrage. JThoeten mp ooth Jeſum Chriſtum aenbibben?

Antw. Ja: mp moeten fout aenbibben in ſtijgiſtinaem/enbe

ſtijgiſtum moeten mp aenbichen alg mate opont/#tt,7:59. Heere

Jeſu, ontfanght mijn Geeſt. 1.qſor.1:2. Allen die ſynen nameaen

roepen in alle plaetſen jean. 16:23. - -

B, Vrage. jlaarij men al ban opobt niet bibùen mat miſ:

Antw. ſteen: maet mn moeten bibben niet na onſen wil, mart

na Godts wil, 1. Jean.5 : 14. Dit is de vrymoedigheydt die wy tot -

hem hebben, dat, ſoowy yet bidden na ſynen wille, hy ons ver

hoort. 1. jipan.3:22, Soo wat wy bidden, ontfangen wy van hem,

dewylewyſyne geboden bewaren, ende doen't gêne behagelijckis
Voor hem. HIttc.II:II. •- - - - - - - -

C., Vrage. Hºochonnen hun meten mat ſjobg milig ober de bingen

bie mn bibben mogen 3 -

Antw. JPit konnen mij meten unt behenſiglie Stij:ifture/mant

taer inſecten inp/mat binghen in ons belooft heeft: Jllarr om

bit in 't ho:te te berftaen/ fooig het Ghebedt des Heeren een regel

hoog onſe Bebeten/flºatth.6:9. Ghy dan,biddet aldus ſtom,8:26.

Wy en weten niet wat wy bidden ſullen. º V

rage,

i

'.3
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A. Vrage. JIBathmen met bibben om tijdtlijcke biltgen ?

,, Antw. Ha/alg het niet ſtrijdt tegen Bootg ABoogot/cnbe alg

knp in alles ong «Bouts miſte ondermerpen/beſcioigne begcerende

alleen lijdt onber tonbitie/ſoo het door eerlijtſt / en ong 3aitgb is/

beſcInige hingen te ontfangen/JBattij.6:11. Ons dagelijcx broodt

# ons heden. Hlaattij,26:39. Vader,indien het mogelijck is,laet

eſen Drinck-beker van my voor bygaen, doch niet mynen wille,

maer uwen wille geſchiede: 2.3am. 15:25/26.

C. Vrage.# moet men om# dingen bibben ?

Antw. De gijeinepne geeſtelijtſte gaben/ be meirſte aſſe ébobtg'

ſtinueren 3ijn belooft/mach men alſoo abſoluteijtſt begeeren/ om

batſe noobigb5ijn ter 3aligbepbt/ Iljzen.5:2 . Heere, bekeert ons

tot u, ſoo ſullen wy bekeert zijn 33ſat.1 19:18. Heere ontdeckt my

ne oogen, dat ickaenſchouwe de wonderen van uwe Wet. #. 133.

33ſai. 143: Io. Leert my u wel-behaghen doen, want ghy zijt mijn

Godt: uwen goeden Geeſt geleyde my in een effen landt. â. 11. O

Heere, maeckt my levendigh om uwes naems wille.

Vrage. HJBarb men ban niet bibben om te grootſte geeſtelijdte
C. gaben?

Antw. HPiet met een abſolute begeerte/mant Gobt miſ de groot

ſte gamen in pber een niet geben/ 2. Cor. 12:9. Mijn genade is u ge

noegh. 1. Cor. 12:7. Een yegelijckwort de openbaringe des geeſtes

gegeven tot het gene oorbaer is. #.8/9.

B. - Vrage. #g het dan genoegh gijsbeben/aig men ſoo beſt bingen/

het3n tijdtlijcke, bet3n geeſtelijcke, ban ſjobt bibt ? -

Antw. dſheen/ maer men moet ſo:ge b?agen/batmen wel bibbe/

gat. 4: 3. Ghy bidt, endeghy ontfanght niet, om dat gly qualick

bidt. Jſlaattij.22:22. Jeſus antwoorde, ghy lieden en weet niet wat

ghy begeert. «Eſai.1:15. -

C. Vrage. l3at bingen 3ijn ban noobigb om meſ te bibben ?

Antw. 3Beſe conditien moeten in ong 3ijn: -- - --

(1.) De regel ban onſe begeerte/moet ſjobte ſlooogot 5ijn/illit

11:1. Heere, leert ons bidden. 1. Joan.5:14. Dit is de vrymoedig

heydt die wy tot hem hebben,dat ſoo wy yet bidden na ſynen wille,

hy ons verhoort.

(2.) ?II mat mp bibben/moeten mp in Chriſtiname hegreren en

om ſtijgiſti miſſe/#joan. 16:23. Al wat ghy den Vader bidden ſult

in mynen name, dat ſal hyu geven. Ban 9:17. Heere, doet het om
des Heeren wille-P. -

(3.).8Daer moet bp ong 3ijn/het gheloove, dat “Bobt ſoobanighe
bingen gheben kan, wil, en ſal, alg# baerom macr mei bibben/

#lhart. 11:24. Alle dingen die ghy biddende begeert, ghelooft dat

ghy die ontfangen ſult, ende ſy ſullen u gheworden. #at.1 ; 6. Be

geertſeinden geloove, niet twyfelende.

(4) ſlºp moeten gebepligſjöe herten en handen hoog ſpoot hiertº
gen/tilet moorden en beloften/bat# het ſonbige meſtil"#

4 t
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ieggen/ Tat. 5 : 16. Het ghebedt des rechtveerdigen vermach veel

#joan.9:3r. Wy weten dat Godt de Sondaers niet en hoort. Hèſaſ.

66:18. Hadde ick na ongherechtigheydt met mijn herte gheſien, de

Heere en ſoude niet gehoort hebben.

(5.) llºyl moeten ſect neberigſj en ootmeebfgh 5ijn in aſſe onſt

interlijtſte en inmentſige gefiatteniſſe beg betten/# 15. Al

ſooſeydt de Hooge ende Verhevene, die in de eeuwigheydt woont,

ende wiens name Heyligh is : Ick woonein de hooghte,en in't hey

lighe, ende by dien, die eener verbryſelden en nederighen Geeſts is.

#Lilt. I8: 13. De Tollenaer van verre ſtagnde, derfde ſelfs de oogen

niet op-heffen na den Hemel,maer ſloegh op ſijn borſt,en ſeyde,och

Heere zijt my arme Sondaer genadigh.

(6) âlDuingcten ſelfg ſeer begeetigh 3ijn na die hingen baetml

en btbijen/enbe bacrom moeten mij aenhouden in het bibben ſoft

iJet nlocücloog te noeben/jlaart.f1 : 24. Alle dingen die ghy bid

bende begeert,gelooft dat ghy die ontfangen ſult.fiom.4:18. Abra

hsm gheloofde op hope en tegen hope 1. @Lijeſf.5: 17. Bidt ſonder

op-houden. -

Vrage. âl3at dient nicit te boen/eet men gaet om te bibbend

Antw. Jiljºen dient Nicſe bingen te boren mei te ober-bendien:

Voor eerſt : wie hy is tot mien mn ſuſſen gatnſpachen / name

# /be scoote/ſjcerijtſte/retijtbeerbighe/barmhtttige qRobt/üt

3etten ſtenber/dft. Ben..18: 27. Siet doch, ick heb my onderwon

den te ſpreken tot den Heere, hoe-wel ick maer ſtofen aſſche ben.

q5ſai. 26: 1c. De Godtlooſe en ſiet de hoogheydt des Heeren niet
aC11.

Ten tweeden : wat dingen ong noobigh 5ijn na Zieſt en ſliga

ſjaem/enbemeſtſte binghen alg mp be meeſt noobigbfie/eerſt/en

inleeft moeten bibben/#atth,6; 33. Soeckt eerſt het Koninghrijc

ke Godts, ende ſyne gerechtigheydt. Hºof:14.

Ten derden: wat ſonden mn bp ong hebben/baer ban mn ong

moeten tennigen/bempſe biet booz bieberbooringhe bergbeheten

betſjinbert mo:bt/ Hogon. 15: 8. Het offer der Godtlooſen, is den

Heere eenen grouwel, maer het ghebedt der Oprechten is ſijn wel

hevallen. &#euf.32 : 19/2c/21. Rfijzen.3:42. Wy hebben overtre

# ende wy zijn wederſpannigh geweeſt, daerom en hebt ghy niet

gehoort, - -

Ten vierden : abn moeten goot te voren bibben met uytſtbite

tenbeheers-tocijten/bat ſyn/ ende ong mitigeren bibben/endebat

in ong gebcútfitijmil laten mel-gebaſſen/HAfaſ.19:15. Laet de re

denen mynes mondts, ende de overdenckinghe mynes herten wel

behagelijk voor u aengeſichte zijn,ô Heere!# :17.Heere opent

myne lippen.

C vrage, 4)oe dient men fith onber het bibben aen te fietſend

Antw. Dan moeten hun beſt bingen macrnemen: . -

Voor eerſt: âlpil moeten ong uptmenbige gbeſtaſteniſt#

* -

-

''

*

,
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barmg ſoe aenfirſſen/bat mn nettoonen dat in ong herte ig nede

righeydt, vertrouwen, en eerbiedigheydt, SDan. 6: II. Daniel

badt drie tyden des daeghs, op ſijn knien. HOſal.95; 6. Laet ons ne

der-knielen.

Ten tweeden: Hlſºn moeten onſc geheten met berſtandige mooie

ben unt-ſp;elten/ende met groote armbarijt atijt geben op afſtgbra

barbten onſet betten/ en op alle mooiben onſet tippen/ algſpase

kende tot een tegenmooguigen ſjobt / Etcſeſ. 5:1. Weeft niet te ſnel

met uwen monde, ende u herte en haeſte niet om een woordt voort

te brengen voor Godtsaengeſichte. 33ſal. 19: 15. Laet de redenen

mynes mondts, ende de overdenckinghen mynes herten, wel-beha

gelijck zijn voor u aengeſichte, ô Heere!

Ten derden: âlºn moeten beginnen met bantſtbare etſtenteniſſe

ban aſſe het goebc/bat ong 45obt tot nochtoe ijce# 33ſaſ.

4 ; 6. Laet uwe begeerten in alles door bidden ende ſmeecken, met

danckſegginge bekent worden by Godt. @Ben.32:1ç. Heere,ick ben

te geringe dan alle deſa weldadigheydt en trouwe, die ghy acnuwen
Knecht beweſen hebt.

Ten vierden : ſlop moeten ons in alles gotta miſ onber-met

pen/met een berte dat bergenoegbt ſaſ meſen/al ig't bat ſbobt niet

zn miſbeperhooren na onſe begeerte / upt erkenteniſſe/bat hun hot

minſte onmaerbigb 3ijn/2.35am. 15:26. Maer indien de Heere alſoo

ſal ſeggen, ick en hebbe geenen luſtaen u: Siet hier benick, hy doe

##als het in ſyne oogen goedt is. Jºlhattij.6: Io.uwen wille
ge CIliCQC.

Vrage. #oe moet men ſchenben ban de plichten brg gebebtg 3

Antw. âIPn moeten met ſou een berte op-fiaen ban ong gebebt:

Voor eerſt: llon moeten ong ſeinen onbet-ſoctken/ hoe het on

ber het bibben# ig/hoe ong ghchebt ig tot-gbegaen/HAfaſ.

119:59. Ick hebbe myne wegen overdacht. Hoſal. 141: 1/2.

Ten tweeden: ilàn moeten beriangen na de berijooringe en bie

begeerte tot die bingen/in ong behouden/ Dſaſ.119:82. Myneoo

gen zijn beſweken van verlangen nauwe toe-ſeggingen, terwylcick

ſegge, wanneer ſult ghy my vertrooſten. Ogon.Io:24.

Ten derden : d'Heri moet bintigij huaer-nemen/ of Gobt ong

oorſi erg jeng in ſjeeft nerhoogot/ snbc ban vat ſeer banthbart op

nemen/ Pfai.85:9. Ick ſal hooren wat de Heere ſpreken ſal. HOſaſ.

IC7: 21.

Ten vierden - iſ hen moet niet mennen dat het ſoo met eeng gee

beben te hebben gbenoegh is) maer mn moeten alſoo af laten/ bat

kon gijeſint 3ijn in liogten meüerom tot het ghebebt te gaen / en aſſe

gelegenthenbt baer toe maer te nemen/«5pjeſ. 6: 18. Met alle bid

#ende ſmeeckinge, biddende tot aller tijdt in den Geeſt, ende

tot het ſelve wakende met alle geduyrigheydt. Luc. 18:1. Jeſus ſey

de een gelijckeniſſe tot haer,daer toe ſtreckende,dat men altijdt bid

den moet, en niet vertragen. -

Q 5 Vrage.
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A. vrage. Jºhoeten mp omſt gebeben alleen been boot ongfeſsen?

Antw. dſheen/maet top moeten bibben/in't gemeun oorſt boog

aſſe d'Iſenſtben/maer in 't bpſomber/# 65eloo bigbe/ 1.@ſim. ſ

2 : 1. Ick vermane dan voor alle dingen, dat gedaen worden ſneec

kingen, gebeden, voor-biddingen ,# ingen voor alle Men

ſchen. 45phef.6: 18. Met alle biddinge ende ſmeeckinge biddende,

tot aller tijdt in den Geeſt, ende tot het ſelfde wakende met alle ge

duyrigheydt, ende ſmeeckinge voor alle Heylige.

C Vrage ſlºotben banaiſe geheten ber beloonige berboot 3

*, Antw, alle gebeben bet betoonige bie met gebaen moeten/mone

ben altijbt berbootbt : alaantalig 't bat boot matupt ſteit/ijn | -

#baerom niet af/ ofte in.bien Bobt niet geeft dat my begreren/

ig om bat het ong niet dienſtigbig/ en ban gheeft bp ong met

haat beters in beplaetſe/ſºab. 2:3. Soo hy vertoeft, verbeydt hem,

## ſalghewiſſelijck komen, hy en ſal niet achter-blyvan. ?itt.

1 : 7

Middagſ geſangh ſ

Op de achtſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 2. Waerom raeſt dat volck met B

ſulcken hooghmoet, &c.

I,
- 1

#n Sobt! gijp 3ijt mijn hulp in alle noobt/

M 3ilg Ziel# heel bingen ontbgeſien/

't igert ſtopt fitg in uâBaberlijtſte#
âBan angſt en breeg aen aſte kant boog-ſteſten;

#tij! lactugeeft mijn trage3iel op mediend,

32erhoog/alſijn mijn moorden niet ooimaetſt:
HLaet ſtijgiſti#mijn onboimacthtbepbt betſten/

dBp dat mijn furijten ſelfg u berteracckt.

- 2, -

HiBatig het bibben ban een gootſoog JPlenſtijd

dºen onrein bingh/en bupſen als ban bonben:

lBatig beg392omen moo?bt/ja herten menſtijd .

gifti monben:'tH)eeft ſiracht/beſprenght met 't bloebt ban A,

lhoeberfith/#eer ! tot liſoo komen naber &

Jillijnſonnigſjbertſchnitht boog urenne oogh;

(Sſen maer bat gijp in ſtijgifto maert ons âPaber/

#opt quain't gebeút tot u in gunſt om boogij.

3de i
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y"

- tſt moet eerbiebigb tot mijn 35thepper gaen:

# moet in neb'rigbepbt mijn lithaan bungen:

ſch moet ootſt paſt in mijn geloobeſtaen:

âDant van Gobte troum3ijn inſijn ilBoogbt Betupgent.

gaan ſalmn Gobt gemabigblijtſt oerbooren;

# 't niet na menſch/'t ſal3ijn tot 3aligbepijt:

«:

cet ! geeft mn 't bepIban die gijp bebt berſtooren/

n mactht mp tot meibibben both bereput.

:

Het Leven des Herten met Godt.

De negenſte Dagh.

-- . v 2Ig bat be 65eloobige in gebeben 65obt aenz

* ſp#,3 het genoeg?

. HPeen/maer men moet gebuntigh met Gobt Ieben/pſaſ.

16:8. Ickſtelle den Heere geduyrighlijck voor my. 5 lilal.2:6. Hy

wandelde met ſijn Godt. 1. Sloan.I:6.

B. , Vrage ilBaer in beſtaet het leven des herten met Godt, 't meldt

be gBeloobige gebuprigh in fich moet hebben !

Antw. De bpſombere berte - plichten 3ijn teſtbier na-bolghena

(1.) De ſtenniſfe 45obtg/ger. 9: 24. Die ſich beroemt, roeme

hier in, dat hy my kent, dat ick de Heere ben. #eu:.8:11. Sy ſullen

my alle kennen.

(2.) De liefde Bourg/JIBatth.22:37. Ghy ſult liefhebbenden

Heere uwen Godt, met geheel uw herte, met geheel uwe ziele, ende

h met gheheel uw verſtandt. 33ſai.18: 2. Hertelijck liefhebbe ick u,

ô Heere!

(3.) Dekinderlijthebgeeſt/39biſ 2:12. werckt u ſelfs zaligheydt

met vreeſen en beven. Håſal. 2:II. Dient den Heere met vreeſe, en

de verheught u met bevinge-2.

(4) 13etbertroumen op €5obt/32ſaſ:37; 5. wentelt uwen wegh

op den Heere, ende vertrouwt op hem, hy ſal het wel maken. 13ijiſ.

4: 6/7. -

A. ſy##s het noooigh batmen veel kenniſſeſsecht te bekomen

an Giggûtſ?

Antw. ya : Hlbant baer toe heeft in hemſeſbenaen ong ghte

penbaert/ I. ſlot.14: 2o. Broeders, en wordt gheen Kinderen in het

verſtandt. 2,33etr. 3:18. Waſcht op in genade, en in de kenniſſe des

Heeren Chriſti. Çol. 3:16.

B. Vrage. ſtian men hier in heel te berregaend

Antw. #a: âBanneer men al te beſtbig om Gobs herborgente

geven
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heben te miſſen hoo!-ſinuffelen/en alg men onber-tuſſchen beken,

niffe ban nuttiger bingen laet baten/ Coſ. 2 : 18. Intredende in 't

ghenc de Menſche niet geſien en heeft. 2.(dſini. 2: 23. Verwerpt de

vragen die dwaes en ſonder leeringhe zijn. Beut. 29: 29. De ver

borgene dingen zijn voor onſen Godt. Étoin.11:53/54.
C. #se âIPaeton moet men na de kenniſſe 65dütgſgo ſeet trarije

ten E -

Antw. dſPm beſt redenen:

(r.) Dit is een gijeûeeſte ban enſe hernieuningje tot Gobta

25ceſùt/dlot. 3: Io. Dat ghy aen-ghedaen hebt dennieuwen Men

ſche, die vernieuwt wordt tot kenniſſe na het evenbeeldt des genen

die hem gheſchapen heeft. #ebt. 8 : 11. Sy ſullen myalle ken
IlGI1.

(2) De gronûthan wel te gieloopen/ſembt in 5out wel te fitna
net/ſtom.Io: 14. Hoe ſullen ſy in hem ghelooven, van welckenſy

niet gehoort en hebben. #ſoan.9:36. Wie is de Sone Godts, op dat

ick in hem geloove-v. -

(3.) Peſtenniſfe Bobtgig he megh tot een ſhoot;alighleben/

(Gliti:1. Kenniſſe der waerheyt, die na de Godtzaligheyt is. 1. Cor.

15:34, Waeekt op rechtveerdighlijck, ende en ſondight niet, want

ſommige en hebben de kenniſſe Godts niet.

(4) âDeſtaerban onmetenbepbt is beſtaet herſonbe/ ente ber

beroſemöingeban «Bobt/gepjeſ. 4:18. Verduyſtert in het verſtandt,

#van het leven Godts,door de onwetenheydt die in haer is.

'tt.26:I8, -

B. ,,Epe. màat ſaſ men toen/ om tot beſtemmiſſe abobte tekoe
nten E

Antw. Jºſten moet beſe middelen gebguntſten:

#? Jtºen moet 45ootg ſlPgozbt bintigb leſen, en behooren,

33ſal. 19:8. De ghetuygheniſſe des Heeren is ghewis, den ſlechten

wijſheydt gevende. #joan.5:39. Onderſoeckt de Schriften. âom.

IO: I4. -

(2) jºden moet t'ſamen-ſpachinghe houben met ernarene glºrie
ſtenen/«Iol.3 : 16. Het woordt Chriſti wone rijckelijck in u in alle

wijſheydt, leert ende vermaent malkanderen. HLut.24:14.

3.) 3Tºen moet een ſpootuzuchtigh berte hebben/ bat alle me:

relbrſche tuften en driften metſaerſst/bat op ſijn ºpgeruijſbepbt niet

en ſfaet/maer bat ghefintig about in aſſeg oolſtomenrijdt te hoo

ren, ente te ghehoorſamen, dàgon.I: 7. De vreeſe des Heeren is het

beginſel der wetenſchap. Sjoan.7: 17. Die Godts wille wil doen ſal'

verſtaen dat deſe leere uyt Godt is. - AvT.

(4.) 3E)en moet 35oût bibben om be aboûtlijtſte##3 af.

H:5. Indienyemandt van u wijſheydt# yſe van Godt

begeere, die een yeghelijck mildelijck geeft. Pſal. 119: 18. Heere,

ontdeckt de oogen mynes verſtandts.

vrage,
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º

., Vrage $#g het bang benoegbaſg men mat verſtanbt ban Goö

belijcheidingen heeft bekomen ?

Antw. dſheen: 3 WRaer men moet bie kenniſſe gebgimrſten tot een

«Gobiyalign Iepen/ 1.oſſor. 13 : 1. Alwaert dat ick de gave der pro

phetie hadde, en wiſte alle verborghentheden, ende alle de weten

ſchap, en dat ick de liefde niet en hadde, ſoo ware ick niets. Çit.

* : 1. Kenniſſe der waerheydt die na de Godtzaligheydt is klattb.
7: 22. w

Vrage. JIſlaer bemple in beſe eenwoudige Chriſten groote onmee

- tenhembt monot gebonden / hoe foube men beſeinighe noch honnen

vertrooſten/batſe enenmeſ noch mare ſtinbcten op obtg 3ijn ?

Antw. De ſtenboubtgekonnen in hact onmetenijellot getrooſt

mo:ben als in beſcteyckenen noch in ijaer bruinbcn/bit in onjee

boogne niet en 3ijn: --

(r.) ?tig ſil niet moet miſſeng onmeten.be#maer alg ſil ſotte

ſten mijg te mogben in# bingen/ 1Luc. 11: 1. Heere leert

ons bidden. @Bootlooſe 3ijn willens onwetende, 2. Petr. 3:5. 3job

2I : I4. -

(2.) ?tigſt bemetenbe Chriſtenen niet gerathten/ matrala fit

beſcioigbe p2nſen/en bact gijeſeiſtijapſoetſien om mat banijact te

Heeren/H3ſal. 15:4. Dieſe eert.

(3.) ?tig ſnaiſe mibbeſen bſntigh ghebzuptſten ommnſer te broze

ben/oſſol.## Het woordt Godts woone rijckelijck onder u. d)ſai.

1:2. Die de Wet des Heeren nacht en dagh overdenckt.

(4.) 3{lg fit Gobtgaſtgijlijtſt foetſten te beſeben 't gijeen ſil mºeten/

en barſt in hart onmetenbent fith niet ſoethen te herontſchuldigen

nig firſonbigen: ilBant Onbechoone miſſen niet meten/om tat

ſe niet miſſen boen/ job 21 : 14. Sy ſeggen tot Godt, wijckt van

# want aen dekenniſſe van u wegen hebben wy gheen luſt. 13of.

4 ; 6.

A. Vrage. 3'g het ghettoegh bat be kenniffe Gobtg ong brengetot

een broom (eben ?

Antw. #Been: Jilaart be ſtenniſfe goûtg moet onſ ligengen tot

ſoo een broomienen/bat mp ſepben tunt tiefbe 43obtg/ 1. (ditm. 1:5.

Het eynde des ghebodts is liefde uyt een reyn herte. 3 oan. 5: 42

1. Joan 4:IQ, -

B. Vrage. #t intſtan men meten of mp €5obt ſief hebben 8

Antw. Hnt beſcken-teyckenen:

Voor eerſt : Aig non groote Iuſt en breughûe binden in Goûtſt

tegenmoo:bigbepbt/ſoo bat mn naſijn gijemcpnſchapſcet verlanta

ſen/l)ſaf.63:9. Mijn ziele kleeft u achtcraen. 2. Cor.5:2. . .

Ten tweeden: âlg fit een miſhagen hebben in al het gelie 'tmeſtſt

ſtrijdt tegen Boot en fijn llpoozbt/3Yſal.139:21. Soude ick niet ha

ten Heere, die u haten, ende verdriet hebben in de gene die tegen u

op ſtaen? 3)ſal.119:136.

Ten derden :?tig fuſeet beb;oeft 3ijn ober 't geboeſen kan#

-

glaſtte
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gramſtijap/enbe ober het miſſen manfijn gegunſte t'ong

macrrg/ſ)ſat.13:2. Hoe lange, Heere! ſult ghy mijnder ſteeds ver

geten ? hoe lange ſult ghyuaengeſichte ſteedts voor my verbergen?

Hºſal,77:8. Sal dan de Heere niet meer genadigh zijn ? 39ſai.5i: 14

Geeft my weder de vreughde uwes heyls.

Ten vierden :?fſg mm grootenheugbbe hebben inbeplichtenban

beohoog-bienſt/en in de oefeninge ban gebeben/enbe als mp met

aſſemper ong baer toe begenen/# bat mp ſbobt in aſſes ſerren ges

hoogſaem5ijn/33ſat.122. Ick verblydemy in die tot my ,wy

ſullen op-gaen in het huys des Heeren. HPſal.I.19: 5. Och ! dat my

ne wegen gerichtet wierden om uwe inſettingen te bewaren.

Vrage. #oeberre moet beſe ſiefbe Bobta gaen :

Antw. âoo nerre dat men goot benen aſſeg lief hebben/ ente

bat bt ſiefde ſfoörg be grootſte3n/Jſlaattij.22:38. Dit is het eerſte,

ende het grootſte gebodt. 39ſal.73:25. Wie heb ick nevens u in den

Hemel: ende nevens u en luſt my niet op deraerde. Deut.6:5.
G. #ge. âlBie 3ijn beſc HLieberi/ be meltſte 45ebt alſoo bemina

intn ;

Antw. #et 3ijn beſe:

(1.) Bie van geenſtijepſethaer laten bemegen/omnetg te boen

batojobt motijte miſhaghen/3ſpot. 12: 11. Sy hebben haer leven

niet lief ghehadt, tot de doodt toe. «Ben. 39: 9. Joſephſeyde, hoe

ſoude ick dit ſoo grooten quaedt doen, ende ſondighen teghen den
Heere?

(2.) Die geſint3ijn/om be ſiefbe @Bobtg miſſe/albe merelbt/ja

oorſt het liefſte dat de mereſbt heeft te berfalten/ en te beríaten/ .

gBeut.33 ; 9. Die tot ſynen Vader en Moeder ſeyde, ickenſie hem

niet, ende die ſyne Broeders niet en kende: ende ſyne Sonen niet

en achtede: want ſy onderhielden u Woordt,ende bewaerden u Ver

bondt. Jiut. 14: 26. Indien yemandt tot my komt, ende niet en

haet ſijn vader en Moeder, ende wijf, en Kinderen, en Broeders,

en Suſters, ja oockſelfs ſijneyghen leven, die en kan mijn Diſcipel

niet zijn.

(3) Piet meer behoeft/ale ſp ſbobt ergjeng in hebben bere

toont/ban algfp in het tijbtlijtſte een groote ſchade hebben gijeita

ben/]Aſaf.51:6. Tegen u alleen heb ickgeſondight. jlaarth.26:75.

Petrus ginghuyt, een weende bitterlijck. -

(4) Dieter liefde bandſ obt en nanſijnteghenmoolbigbepat/

mennigl) Iuſt binden in bemereſbt/en haer hertebaerban log beb

ben/1. Cot. 7:35. Die blyde zijn, als niet blyde zijnde. Bebe.Ic:34.

Ghy hebt met blijdtſchap de roovinge van uwe goederen aengeſien.

Gal.6:14. De wereldtis my gekruyſt, en ick de wereldt.

Vrage. 13ebben alle ſlºtenſchen abobt liefd -

Antw, jazen: dlhaer beſe d'Etenſchen3ijn ſomber liefde ſpoord/

ja beſe3ijn ſjaterg ſjobtg/ #oan. 5:42. Ickkenne ulieden, dat

#hy de liefde Godts niet in u hebt. 2.@ſim. 3:4. Sy zijn"#
eb0ctS
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hebbers der welluſten als Liefhebbers#em. 1 : 30.#
5 ; 9.

C. Vrage. #joebanige JTBenſchen3ijn G5obtg ## #aterg#" bfg

(1.) Bie miſleng en merend gêobtg geboben obertreben/of rob.

zo: 5. Ick beſoecke de miſdaedt der Vaderen aen de Kinderen der

gene die my haten. En doe barmhertigheydt aen duyſenden der ge

ne die my liefhebben, endemynegheboden onderhouden. Hººgon.

8 : 36.

3.) Die behenniſſe bobte berachten/goh 21:14 sy ſeggen tot

Godt, wijckt van ons, want aen de kenniſſe uwer wegen en hebben

wy geenen luſt. Hoſal.yo:17. .

(3.) Die betutijt baten/ niet miſſenbeijaer lenen op 45obtaboe

ſtraffingen berbeteren/jºſal.53:17. Dewyle ghy de kaſtydinge haet,

ende myne woorden achter u henen werpt. 2. Tim 3:4.

(4.) Die ſbootg beſteâ3:ienden/beâà:ome/en ſobt;alige/bae

ten om baet (Bobt3aligbepút : «Enbe bie meſſpgeſtenban be ſBn

bgame / HOſal. 139: 2o. Die van u, ô Godt ! ſchendelijck ſpreken,

ende die uwe vyandenydelijck verheffen. «Eſai.29:21. Die een Men

ſcheſchuldigh maken om een woordt. Afal.35: 16/2 1.

F. Vrage. Albaer upt ontſtaet bit batt ſjootg in be ſenogomt ?

Antw. Die baet (Boots ontſtaet upt oogſaetſte batſe gBobt als

ſterbter aemmerthen/biebaetſonben ſienoten ſtraffenſal/bierom

ſoethenſn te blieben ban ſbootg tegenmoo:bigjepbt boog een ſlacf

achtige b?eeſe/ «Eſai. 33 : 14. De Sondaren teZion zijn verſchroc

ket, bevinge heeft de gaychelaren aengegrepen: ſy ſeggen, wie is er

# ous die by een verterend vyer wonen kan. Genºa:16. ?tpot.
6 : 16.

A. vrage, ſtºort men ban Gobt niet bateſtn?

Antw. Ja men moet 65obt b?eeſen/ both niet met een quabe

ſlaef-achtighe breeſe/maer met een kinderlijcke ngceſc / 3 klai. 1 : 6.

Benick een Heere,waer is mijn vreeſë ? 33ſai. 2:11. Dient den Heere

met vreeſe, ende verheught u met bevinge. Afaſ. Io3:17.

C. Vrage ſlºat is die guabeſlaef-achtige breeſe 3

Antw. 3Peſlaef-achtige nactie Goûrg heeft beſc werckingen bare

men bcfelbigcaen ſtemmen ſtan :

. Voor eerſt: ?Eig men Goût aſſeenlijtſt aen-metrkt afg Rechter

bie ſtraffen mil/en niet alg een barmhertigh Vader, die bergbelten

mit/ Eſai.33: 14. wie is er onder ons, die byeen verterend vyer

wonen kan ? ſlaatth. 25: 24. Ick wiſt dat ghy een hardt Menſche
W3CIt.

Ten tweeden: 3lig menſonNet gbenoeghſame rebenen geſtabigh

bgeeft batmen inbeſ)eiſt ſal ſtomen/en batmenfich op Goba belofa

ten en ſtracht niet berft bertroumen / 453ech. 33 : 1c. Dewyle onſe

overtredinghen en onſe ſonden op ons zijn, ende wy in deſelvighe

verſmachten, hoe ſouden wy dan leven? #Luc. 12:7/32. Vreeſt#
iy
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hykleyn kuddeken, want het is mijns vaders wel-behaghen, u het

# te geven. -

Ten derden: 2fſg men bangsobtg tegenmoo:bíghembt ſoerſttaf

te meſen/ofen. 3: 1c. Adamſeyde, ick hoorde uwe ſtemme in den

Hof, en ick vreeſde, want ick ben naeckt, daerom verberghdeick

my. «Ben. 4:16. Cain gingh van Godtsaengheſichte wegh. «Erol.

2C: I9/2C.

# vierden : 3tſg men tint mantroumen op ſbobte mtſ-gecala

ien in de plirijfen van 650üt3aiighepbt/ be ſelbigfje na-ſaet / 4fur.

19: 2C. Ick heb u pondt in een ſweet-doeck gheleydt. 5.21. want

ick vreeſde u, om dat ghy een hardt Menſche zijt. Zeph. 3 : 16.

# vreeſt niet, ó Zion ! cnde en laet uwe handen niet ſlap wor
Cn.

Vrage. Ibaerom noemt ghn bit een quadeſlaef-achtige breeſt !

Antw. dſom bat'er getfi is een goede fiaef achtige prºceſc / ſtom.

8: 15. Ghy en hebt niet ontfangen den Geeſt der dienſtbaerheydt,

wederom tot vreeſe. 3Afaſ. 9o : Ir. Wie kendt de ſterckte uwes

toorns, ende uwer verbolghentheydt, na dat ghy te vreeſen zijt.
JI)art, 16: 8.

Vrage. âbcirſteſſaef-achtige g;eeſchan goebt 3ijnd

Antw. Deſe : - -

voor eerſt: âlg genant totſjn eerſte beſtceringe moet gebracht!

boogſchgirſt boog de ljeſte/ en bao: «Boot ben retijtuceröigen little

ter/2. Gor.5:11. Wy dan wetende den ſchrick des Heeren, bewegen

de Menſchen tot het geloove. ?ttt..2:37.

Ten tweeden:#ig de beſteerde in groote fonten ballen ſoo moet

in haer eerſt ontſtaen een bºecſe van Goûts ſtraffen/HAfaſ.1 16:3.

De banden des doodts hadden my omvangen, de angſten der heilen

hadden my getroffen. 33ſal.55:6. -

Ten derden : 2ïſg 45oet groote (geo:betien ſenbt ober Ianút en

Hiertſte / Peut. 9: 19. Ick vreeſde van weghen de toorn, ende de

grimmigheydt, daer mede de Heere ſeer op u vertoornt was. HYſaſ.

119: 126. Het hayr mynes vleeſches is#ghereſen van ver

ſchrickinghe voor u, ende ick hebbe ghevreeſt voor uwe oordee
len.

C.

Vrage il)eltſt ig be kinderlijcke b;eeſë &#obtg !

Antw. Beſtinberlijtſte bgcefe 45obtgig een eerbicbigh ontſāgh

bat mn Goût toc-bgagen/ ontſiende in het minſte ſcifg hen te herz

gramlnen/lpen?.12: 28. Laet ons de ghenade vaſt houden, door de

welcke wy wel behagelijck Gode mogen dienen, met eerbiedinghe

ende God vruchtigheydt. Afaſ.2 : 1f. Dient den Heere met vreeſe.

«Ben. 39: 9. Hoe ſoude ick ſoo een groot quaedt doen, ende tegen
Godtſondigen. Hillaſ. 1:6. -

Vrage. Bl3aer aen ſtent men beſe kinderlijcke b2ceſc Goûtg?

Antw. ?ten beſe ken-teyckenen:

(1.) tis my aſie guacèt baten / en laten/ #A:on. 3:7. v#

r:

1
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den Heere, ende wijckt van het quade. 1):on. 16:6.

2.) ?IIg men het heimelijtfifte quaet lact om Bobtg breeſe miſa

Ie/ taer men anbetſnig gijeen 3 lilenſtijen heeft ten:eeſën / Job

31 : 21. Het verderf Godts was by my een ſchrick, en de ick ver

# niet van wegen ſyne hoogheydt. «Ben.39: 12. Joſeph vluch
tCdc.

(3.) ?tſg mm boog geen ſchepſel ong ban opcbtg mcgen laten af

tretſien/ JPattij. 1o:28. En vreeſt niet voor de gene die het lichaem

dooden. &#ſai.8:12/13. -

(4. ?tſg mp obobtg âbao:bt/en ſijn herſight ordinantien best

obobtg-bienſtg/ met een groote eerbiedighepot gheb: mrſten/ Gen.

28:17. Hoe vreeſſelijck is deſe plaetſe. 33ſaſ. 2 : 1-1. Verheught u in

Godt met bevinge. HYbiſ. 2:12. Werckt u ſelfs zaligheydt met vree
ſen en beven.

e', #ge âlàat behoo!bt ong te bemeghen om ten lycert te bate

eit ºf

Antw. De beweegh-redenen 3ijn beſt:

(r.) Godt is onſe vader, JPattij.6: 9. OnſeVader. 2.Cor.6:18.

Jlhai.1:6. Benick u Vader, waer is mijn vreeſen ?

(2.) Godt is onſe Heere, bit almetenbe/ almachtigh/rn#,
beerbigl) ig / 3IBaſ. I : 6. Ben ick een Heere, waer is mijn vreeſe ?

#Jet. 19 ; 7. Wie ſoude u niet vreeſen, ghy Koningh der Heydenen ?
Want het komt u toe.

(3.) God ſtraft ſeer hardt fijn enghe ſtinberen / alſfe ſonbighen/

# 3: 19. Soo wie ick liefhebbe, die beſtraffe ick, en kaſtyde ick.

Yfal.9::II.

(4.) @Bobt belooft heel 5egengaen he gene bie hem breeſen/]Yſaſ.

25 : 13. Syne ziele ſal vernachten in het goede. 13:on. 19:23. De

vreeſe des Heeren is het leven, want men ſal verzadight zijnde, ver

nachten, met het quaedt en ſal men niet beſocht worden. -

B. . Vrage. âlBat lenen beg betten met Bobt) ontſtaet upt be kenniſ

ſe, liefde, en vreeſe &Boûte : -

Antw. #ier upt ontſtaet een vertroumen brg bºtten op Goot/

bolgeng fijn genadige belofteniſſe / bat hij in alle tegentjeben onſe

oBobt ſaſ binnen/JAſaſ.31: 2. Op u, ô Heere ! betrouwick, en laet

my niet beſchaemt worden in der eeuwigheydt. #oſaſ.46: 4 / 5/6.

13ab,3:17. Al-hoe-wel de Vygeboom niet bloeyen en ſal, ende geen

vrucht aen de Wijnſtock zijn en ſal, dat het werck des Olijfbooms

liegen ſal, ende develden geen ſpyſe voortbrengen, datmen de kud

de uyt de koye af-ſcheuren ſal, ende dat er geen rundt in de#
weſen ſal. â. 18. Soo ſalick nochtans in den Heere van vreughde

#ngen , ende ick ſal my verheughen in den Godt mynes

eyls.

C. Vrage ſleat Tieben zijn beretijte bertroumenbc op ſjobt?

Antw. H)ct 3ijn beſc lieten:

Voor eerſt: âBit de middelen ſcrt#s gebguptſten/ſ)ſal.91:#

y

ve
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Hy ſal ſyne Engelen van n bevelen, datſe u bewaren in alle uwewe

gen. i3et 2.19:23/24/25. -

Ten tweeden : Die boog een gocht ſcºren gºjobt ſoetſten te beha

gen/ſ)fai.37:3. Vertrouwt op Godt,en doet het goede.

Ten derden : Die octſ: batibertroumen/aig'ër gjeen menſtijce

Hijtſte hopenoog banden ig/ruetente bareboot afſcg betitiath/ſtom.

4: 18. Welcke tegen hope, op hope gelooft heeft, dat hy ſoude wor

den een Vader van vele volckeren. Jaa,3:17/18.

Ten vierden: «Die baet in honnen ghcruſt 3ijn/ batſe ſjobt fijn

mettit laten doen / niet thuynfeiende of aſſeg faitjaer ten beſten uit,

baſſen/ 3) al. 37; 5. Wentelt uwen wegh op den Heere, ende ver

trouwt op hem, hy ſal 't wel maken. iton.8: 28. Alle dinghen

#enmedewercken ten goede, den ghenen die Godtliefheb

crm. -

Vrage. llDaer boo: honnen hun ong betrouwen op Boot onber2

ſteunen ?

Antw. 3Dco? Eeſe middelen: -

(I.) ?tig mij ongboo?-ſteiſen aſjcbfg vaderlijcke herte,mant een

#indt perttoumt op fijn 49aber /]Yſaſ. 123 : 13. Ghelijck hem een

Vader ontfermt over ſyne Kinderen, alſoo ontfermt hem de Hee

#over deghene die hem vreeſën. &#ſai.63 : 16. Ghy zijt onſe Va
er !

(2.) 3ftg mn acht genen op Gobtg beloften, en op be caſtighert

ban öeſelbigfie/i)eb2. 6: 17. Waer in Godt willende den Erfgena

men der belofteniſſè overvloedelijcker bewyſen de onveranderlijck

heydt ſynes raedts,is met eenen eedt daer tuſſchen gekomen. Afaſ.

# ; 9. Gelijck wy gehoort hebben van Godt alſoo hebben wyghe
CIn

(3.) 2tig mn ong boo? ffciſen ſhoörg Almachtigheydt, I. Sam.

14:6. By den Heere is geen verhinderinge om te verloſſen door vele

of door weynige. ?tct. 4:24.

(4.) ?tig mn de exempelen van andere ſp;ome beften/bt meitſie

ng &out pertroumende 5ijn gerſoft en geholpen/#ar.5 : 11. Ghy

hebt de verdraeghſaemheydt Jobs gehoort, ghy hebt het cynde des

Heeren gheſien, dat de Heere ſeer barmhertigh is, ende een Ontfer

mer. Didi.132:2.

Mid
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4

Middagh-geſangh

Op de negende Dagh van de Maendt.

Stemme: ]Yſalm 23. Mijn Godt voedt my als mijn

Herder gepreſen, &c.

I•

Ch foetſt mijn hert tot 6obeg bienſt te mennen/

3Daet tot ſou moet irit & Bobt melſecten kennen:

Sjtſt leeg fijn ilBoo2öt/ na úat itſt heb gebcben:

Trii ſp:eerſt aan 35obt met Chriſti brfte ſleben:

th hoo! fijn llBao:bt/eerbiedigb en aenbarhtigh;

13cer/mactſit mn botij u llºog:üt altijût indarijtijij.

2.

gith ſoetſt mijn jobt oprechtelijtſt te minnen:

ºſch toom/ om Boörg mil/al mijn booft finnen:

3Dcg mereſötggocût en fal inni niet verlengen/

qDm mn pan goot/en van fijn dienſt te ſchenSen:

't Jºg aſ boog &BoSt/nlijn goeJt/ia oorli mijn leven/

#ſch mii mn gantſtijtot finnen dienſt begenen.

3

Tth ſoetfi baet hij ootſt minnen ſtoot te verſcn/

dêtet alg een Sſaef/gelijtſt irſt placijngo: befen;

dºllaet als een ſiinbt ontfiet fijn engelº)abet:

#tſt mogr/boo? 't hemm'injcſt giiaet/geen Goörg Dertaber:

#th ſti:iti nou: firaf/borg veel meer nao be fonte/

#th mogüe/boog Boötg oogij brûucijt/gebonde.

4.

Sjtſt Serf mp beneffich op of abt hertroumen/

ºfti ſat niet meer op quabe miibb'ſen boringen/

&etijgon bat gehºerk/ of eiſenü nam berbittſtet/

&tijgen dat je ügobt mn na het graf toe-rutſter/

jlijn hoop fiaet gaſt/45ont ſal imp niet begeven: .

#rit ſal na 't fietjen/ nietes:eeuuuigb tegen. H

2 et
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Het Leven des Herten met Chriſto
de Middelaer.

De negende Dagh.

Vrage. 3Thoet men met het herte afſcenſijdt 45ebt hennen / ſite

ben b:etſen, en op ſjen! betrollmen : -

Antw. ## en nioet oorſt het bette op Jeſum Chriſtum alg

flºitteſaet grſtt hebben/niet afſcijenlige htmegingeban kenniſſe,
liefde, en vertrouwen, ſcan.17:3. Dit is het eeuwige leven, datſe

u kennen den eenigen waerachtigen Godt, endeJeſum Chriſtum,

die ghy geſonden hebt... #oan. 5:5/9/1c. Gepjeſ,:12. In welcken

wy hebben de vrymoedigheydt, endeden toegangh met vertrouwen

aen hem door den geloove D.
-

Vrage. #or moet men geſim Chriſtum ſtennen ten op-ficijft

ban út g:attijtſië beg ſtoring 3

Antw. âing moeten hem hennen in beſt ſes vertooningen:

Voor eerſt : #tig een Godsvruchtigh Jode, bie eng in een gotbt

en onfiraffcijtſt eremplaer van Goöt5älighrpot ig beo: gegaen/

jt attij. ii: 29. Leerdt van my, dat ick ſachtmoedigh, ende ne

derigh van herten ben. 1. Joan. 2 : 6.. Die ſeght dat hy in hem

blijft, moet alſoo wandelen gelijck als hy gewandelt heeft.'

Ten tweeden : ?tig een waerachtigh Predicant; en ſoa moeten

Inn meten wat Drebiratien in gijebaen heeft / om tot Goût5alige

ber bt het lºoirſi te btmegen/ jl latt. 1:15. Jeſusſeyde, bekeert u,

ende gelooft den Euangelio. HEaatr!).5:1/2/37 +t.

Ten derden : 3{{g een lijdtſaem Martelaer : en alſoo geeft ºm ong

boe: ſiteiten van Chriſtelijtſte tijbtſaemhepbt) 1. Art. 2:21. Ons

een exempclnaer-latende, op dat ghy ſyne voetſtappenſoudet na

volgen. àg, 23.
-

Ten vierden : ?IIg een voldoenende Borge; en ſoo beurſtight in

ong/ cataan door onſe merrienſtige be;aligſjepbt niet hebben te

Ertüienen / tºet: -:22. Van een beter verbondt is Jeſus Eorgs ghe

worden. ſiclil. U:24.

Ten vijfden : âlg een Overwinner dan de doodt, hall be Duy

vel , en van de Helle : «En fon benietrict1 nup maar na tot ong

bc mºeili, itt & sousaliaijen in tenten fai/#j oan. 17:24. Vader,ick wil,

dat daerick ben, oock die by my zijn, die ghy my gegeven hebt.

«E; h.2:6. 1. Cor. 15:57 Gode zy danck, die ons de overwinninghe

gegeven heeft, door Jeſum Chriſtum. -

Ten ſetten: #tig een heerſchend Koningh, die fijn âlgetten geeft

noo: fijit iſ alth ein te getoo:ſanten/ cnbc bit brſčinig jcootgerig

httgcila en Uctionút in ſtijlijft in de herten van beſnile/ 1.&ut.

15; 25.

',
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A.

A.

C.

B.

15:25. Hy moet als Koningh heerſchen. Hºet:.8:9/1c. Ick ſal myne

Wetten in haer verſtandt geven.

Vrage. #ian ban niemanút een baſic hope in de Middelaer beb

ben/ dan dit ſooſgerät te ſcºren gelijtſt hij geleeft heeft ?

Antw. dàten: 1. Joan.2:6. Die ſeght dat hy in hem blijft, moet

alſoo wandelen gelijck hy gewandelt heeft nºg aan.3:3. Die deſe

hope op hem heeft, reynight hemſelven gelijck hy reyn is.

Vrage. Hºg het ban meſ/alg jet ſebaſiſoordat geigtſijslibt heeft

na het leben Cljgiſti? ,

Antw. dſ)ten : maer bit aſſeg moet boo:t-ſtomen trºf een ſiefde

bcg herten tot Jeſum Cijgiſtum. 1. Cor. 16:22. Indien yemandt

den Heere Jeſum Chriſtum niet lief en heeft, die zy een vervloec

kinghe. Joan.25:16. Heere ghy weet dat ick u liefhebbe. 1. Liln.

1:5. Het eynde des Gebodts is liefde. ?tpot.2:4.

vrage ilBarrupt honnen mºp ons inmenbigh betſtſitten tat

mn Cijgiſtinn lief hebben ?

Antw. tint beſchermegingen: -

(# #nbien mp hem en 5e ſyne verdienſten hoogh athten afg

het bierhaerſte batmn beſitten honnen/ 1.]Art. 2:-/11. Die gelooft,

is hy dierbaer. Djii.3:8 Ickachte alle dinghen voor ſchade, om de

uytnementheydt der kenniſſe Chriſti.

2.) JIndien mn ong boeien aen-ghebaen met een luſt en brift

om gemeynſthap op het mauſufte met hem te hebben; firſſentie het

gebörſen banfijn gunſt / tot onſc boogijfte b?ettaboe. Cant.2:16.

Mijn Liefis myne, en ick ben ſyne. Cant. 3:1. Ickſocht des nachts

op mijn Leger hem. #Iur. 24:41. - -

(3.) #ntien mp met ſuft beſigh5ijn de plichten brg (Chriſten

bomg/. in het leſen ban de Schrifture/ het hcoren man gifgifti

moo:bt: in het bidden, &c. &#ribe ingfen mm niet ſiebetſien aig

behueſ-ſtanbt ban beſteſigie. Joan. 15:1g. Indien ghy myne Ge

boden bewaert, ſoo ſult ghy in myne liefde blyven ſluit. 1 o ; 39.

Maria ſittende aen de voeten Jeſu, hoorde ſyne woorden. 2.Cot.

5 : 14. - -

(4) Indien boot be ſiefbe dºij:ifti/ in ong metter tijbt wet

ſterft de liefde tot bellBerelbt / ofjaſar, 6: 14. Het zy verre, dat ick

roemen ſoude dan in het kruyce Chriſti, door welcke my de Wereld

gekruyſt is, enick de Wereldt. H)ijii.3: I/9. ----

Vrage. âlDat uptimenbige teyckenen #ftneſitter &hriſti ?

Antw. Dieretijt: Liefhebberg Chriſti 3ijn/beſelbige ſuſſen beſe

'mertſtingen betroonen: - -

(1.) 2#ig mn om Chriſti miſ)ong Iepen/ hantieſ en manbeſ aen

ſtelſen na het erempei Chriſti/Jſlaattij. 11 : 29. Leerdt van my.

1. Tgan. 2 : 6. Die in hem blijft, moet wandelen gelijsk als hy ge

wandelt heeft. - - -

(2.) 3ïtg man omſinent miſſe ſchabe en ſchanbe tint-ſtaen/ ja

onſ beſte 30:ienden af garn/ #Lut.14:26. Indienyemandt tot iny
- # 3 komt,
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komt, ende niet en haet ſijn Vader en Moeder, ende Wijfen Kin

deren, ende Broeders ende Suſters,ja oock ſelfs ſijn eyghe leven, die

en kan mijn Diſcipel niet zijn. Jihattb.19:27. Wy hebben het alles
verlaten.

(3.) 2{{g mn ong niet ontſien oog: bc cere ſtijgiſti openbaerlijtſt

te ſp:eſten / macr bat mn bgnmoedighiijtft ſjein belnten boog de

dläenſchen/ #klactij.1c:32. Een yegelijck diemy belyden ſal voor
de Menſchen.

(4. 2ïſg my met bermaetſt 3ijn bp te beſte 39:ienben Chriſti:

enūe alg nml fijn arme âOgienigen met berſogaijen in ſjaet nooit

üguft/ Jilºatth. 25:35. Ick ben hongerigh geweeſt, ende ghy hebt

my te eten gegeven. 1. #oan. 3:17. Soo wie nu het goedt der We

reldt heeft, en de ſiet ſynen Broeder gebreck hebben, ende ſluyt ſijn

herte toe voor hem, hoe blijft de liefde Godts in hem.

b #ge llBat begoogt ong te bcmegijen om qTijgiſium ſief te beha

En ºf

Antw. Deſe beweegh-redenen:

Voor eerſt: De liefde bie Jefug tot ong heeft gheſjaht / en noth

heeft/ig onſe liefde met macroigh / ſtom.5 :6. Chriſtus als wy

noch krachteloos waren. is te zijnder tijdt voor de Godtlooſe ghe

ſtorven. Joan. 15:13. Niemandt en heeft meerder liefde.

Ten tweeden: IBt heerlijckheijdt en luaerbigjembt van fijn ſpera

ſoon/?ipor. 1:5. Hy is de overſte der Koningen. #eb2.1:3. I. bert.

2:7. Ul dan, die gelooft, is hy dierbaer.

Ten derden: âijn groote vriendelijtſthentt in het noobigen: en

ſ# libecaeijjrijdt in het filebe-ûenſen ban aſſetſen 3egijeningijen/

#dan. I : 16. Uyt ſyne volheydt hebben wy alle ontfangen genade
voor genade. Jilºattij. 11 : 29/3c. Komt alle tot my#ende

beladen zijt, ende ick ſal u ruſte geven. ,

Ten vierden: #etig nogbigij dat mn gſhuiftum liefhebhen/ofte

atleet finig fouten mg moeten berloren gaen : en bemiiefhebhen

be/fillſein mn eeuwighlijtſt met hem in tien lºemelmonen/ I. Cor.

16:22. Indien yemandt den Heere Chriſtum niet lief en heeft, die

zy een vervloeckinge. Jean. 17:24. Vader ick wil, dat daerick ben,

oock dieghene zijn, die ghy my gegeven hebt, op dat ſy myne heer

lijckheydt mogen aenſchouwen. -

Vrage. âDat moeten hun boelt om de ſiefbedſtijgiſti in onſ herten

te betineclien 3 -

Antw. âlDºl moeten beſe middelen gebalmthen:

(###omdhiſti: deneken,en oorriessen

hn ong ſclgen/ mat bij al boo: ong gebaen heeft/2.gſor.5; 14. De

liefde Chriſti dwinght ons. #.15. Als die dit oordeelen, dat indien

een voor allen geſtorven is, ſy dan alle geſtorven zijn. 3 oan.14: 6.

Ick ben de wegh, de waerheydt, ende het leven. - e

2.) âlºn moeten ong in#bingben Ibtiſti / in bedſhiftelijtfit

Goûts-ûtenſt Uintigj oefenen/ mant waar is hyſelve met##
** 1U

à

h
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:

ſonbegenade tegenmoo:bigb/ Canr. 3:1. Ickſocht hem. HLNartij.

18:19/2c. waer twee of drie vergadert zijn in mijn naem, daer ben
iek in het midden van haer. -

(3.) âlºn moeten met ambere peeſ van dºſſi:iftig fº:cien/ Col.

3: 16. Het woordt Chriſti wone rijckelijck onder u. Iltic. 2-4:32.

(4) â9n moeten 45oot bibben/ bat bij de liefde Chriſti ong in

et brute gene/ Iſtom.5: 5. De liefde Chriſti is uyt-ghettort in onſe

erten. Deut,5c:6. Ickſaluwe herten beſnyden. Cant. 1:2. Treckt

my. ---

B. Vrage. âl)at brutht ontſtaetunt beſcſiefbe ſh:iſti? -

Antw. hieruit ontſtaat een baſi vertcolumen/Sat mn niet Ch:ia

ſto in onderlingjeliefbepercenight 3ijnbcºalieg dat tot 5aligbenut

ig/beſtomen fulſen/ ºfpjeſ. 3:12. In den welčken wy hebben de vry

moedigheydt, endeden toe-gangh met vertrouwen door het geloo
- VG den# l)et 2.4:16. ſtom.S:28. Alle dingen moeten mede were

ken ten goede dengenen die Godt liefhebben. -

A. Vrage i3oe moibt dit vertrouwen anberg in Schepſiglycášthaifa

tilte geilaenit 3 -

Antw. De Chriſtelijtſte hope/ 1.]Yert. 1: 3. Die ons heeft we

der-geboren tot een levende hope. m..5 : 5. De hope beſchaemt
IllCt.

A. Vrage. llpaer op fict beſchope meeſt ? ---

Antw. ©p het cruinige tegen boo: «Ch:iffum te berfiringen/Cit.

I: 2. In de hope des eeuwigen levens open. 49 : 18. Ickwachte op

uwe zaligheydt, Heere-v. -

B. . Vrage ſigntien man van het ceumigije ſegen boo: Cij:iſtuin ſoo

#jti ſjopeii / Dat my bact op mogjen certtouruen eti berſcheut

31j!! ? * * * u /

Antw. #ſa mp : “jnbfen onghette Teſium oprechtelijtſt lief

heeft/Biom. 15 : 13. Dat ghy overvloedigh meught zijn in de hope,

door de kracht des Heyligen Geeſtes. Çol. 1:5. iyeh,11:1. Het ge

loove is een vaſten grondt, derdingen die men hoopt, ende een be

wijs der dingen diemen niet en ſiet.

C. Vrage. (ſp mat gronden ſtonnen mn beſc onſc hope baſt ſetten ?

Antw. Het geloove ig begbemenne gaſte gronbt der dingen die

men hoopt/ #ºrba. 11: 1. Hºetmeltic ong acnbient beſt bpſombere

ſtonden ban onſe hope: - - - --

(r.) Godt de Vader heeft goo!-genomenaiſe bie;aligb te maken/

bemeſtie in jiefilm gijrioonen/ ente die hem lief hebben/ Joan.

6:42. Dit is de wille des Vaders die my geſonden heeft, dat een ye

elijck die den Sone aenſchouwt, ende in hem gelooft, het eeuwige

# hebbe... ?ict. 2:47. 1. Nett. 1:5. Ghy die in de kracht Godts be

waert wort door het geloove tot de zaligheydt.

(2.) De Heere Jeſus Chriſtus bidt gijcountigſjlijtſt boo2 be cſshca

Hoebige/ en beſogãijt hate 5aligbeni t/#gan. 17: 24. Vader ick wil,

dat daer ick ben, oock die by my zijn, die ghy my ghegheven hebt.

- * fſt 4 ſoan.
-
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C.

#oan. 12:32... Ick ſalſe alle tot my trecken. - -

(3.) De Heylige Geeſt heylight ente betuaert te orienten Chriſti

ten ceumigen legen/ &#pgeſ. 1 : 14. Die het onderpandt is van onſe

erfeniſſe, tot de verkregene verloſſinge. #om.8: f1/15/16.

(4.) De Kercke geeft hier toe oſjobfiijche en fcer paſte Zegelen, en

gBoötijtſte Eeden, lycog. 6: 17. Godt is met eenen eedt daertuſ

ſchen gekomen. #. 18. Op dat wy door twee onveranderlijcke din

gen, in welcke het onmoghelijck is dat Godt lieghe, een ſtercke ver

trooſtinghe ſouden hebben, wy, namentlijck, die den toevlucht

#n hebben om de voor-geſtelde hope vaſt te houden. jlaart.
IÖ : IO.

Vrage, ſpat moeten top van onſe zyde been om beſc Chriſtelijta
ſie gepe baſt te houden ? " . A

Antw. ſlºp moeten beſe middelen gehmuntſten:

(I.) ©tig gheloove moeten mp ſectmatiietijouten/en onfebea

grette na Ch?ifiiHomſte/ #eb?. 11 : 1. Het gheloove is een vaſten

grondt der dingen diemen hoopt 2.Gim 4:7/8. My is weghghe
leght de kroone der rechtveerdigheyt, welcke my de Heere, de recht

veerdige Richter, indien dagh geven ſal: Ende niet alleen my,maer

ooek alle die ſyne verſchyninge liefgehadt ſullen hebben.

2.) llºn moeten ſogghe b:agen goog een goede Conſcientie te bra

ſjottüen/ I. Tim.r: 19. Houdende het geloove, ende een goede con

ſcientie. 1. Joan. 3 : 21. Soo ons herte ons niet veroordeelt, dan

hebben wy vrymoedigheydt. - - - -

(3.) llpin moeten beroeritſten aen de trooſtelijtſte beginbinge ban

Goûts gunſt/ſoo in andere, alg in ons ſelven, ſtom.5 ; 4. De be

vindinge baert hope. #ar. 5: 1c / 11. Ghy hebt de verdraeghſaem

heydt# ghehoort, ende ghy hebt het eynde des Heeren gheſien;

dat de Heereſeer barmhertighis, ende een ontfermer.

(4) ſlºp moeten ongeintigl, oefenen in het alDoo:bt Ürg lte

ren/enbein alſe Chriſtelijtſte plichten / ſtom. 15 ; 4. Al wat te vo

ren geſchreven is, dat is tot onſer leeringhe te voren geſchreven, op

dat wy door lijdtſaemheydt ende vertrooſtinge der Schriften, hope

hebben ſonden. Étom, 15:13.

Vrage. AlBat boog-beeſen geeft ong bit berttoumen en beſchopt

in de loop-bane onfeg leneng !

Antw. De voor-deelen 3ijn beſe:

, Vooreerſt : De hope iſ een gheeſtelijtk mapen-tunghttghen be

tentatien beg 3Dupbelg / &#pijeſ. 6: 17. Neemt den helm der zalig

heydt. 1.ſdlijeff. 5:8. Maer wy die des daeghs zijn, laet ons nuchte

ren zijn: aen-ghedaen hebbende de borſt-wapen des gheloofs, ende

der liefde, ende tot eenen helm, de hope der zaligheydt, i3tb?

6: 9.

Ten tweeden : #ier boo? Heeren mn lijdtſamelijck afſtellenden

bero:agen/ 1. Thefſ. 1:3. Ick ghedencke ſonder op-houden, aen het
werckuwes ghcloofs, ende aen den arbeydt der liefde : ende opde

-

- ver
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verdraeghſaemheydt der hope, op onſen Heere Jeſum Chriſtum.

iſionl.5:5. De hope werckt lijdtſaemheydt. -

Ten derden : Dit geeft ong een groote intmenbiger?eughbe beg

betten in alſe nog?-bat begſeneng/i3eb:.3:6. wy zijn Chriſtihuys,

indien wy maer den roem der hope tot den eynde toe vaſt behou

den. Fiom.15 : 13. De Godt nu der hope vervulle ulieden met alle

blijdſchap ende vrede in't geloove, op dat ghy overvloedigh meught

zijn in de hope, door de kracht des Heyligen Geeſtes.

Ten vierden: Deſe Chriſtelijtfit hope geeft ons een ſterfte aen

Iembinge tot een meſ-geſteit ſtijgiſtelijtſt ſeben/ 1, Joan, 3:3. Een

egelijck die deſe hope op hem heeft, die reynige hemſelven,gelijck

iy reyn is. 1. Cor. 15:58. -

Middagh-geſangh

Op de thiende Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 13c. uyt den diepten,

ô Heere, &c.

I•

lijn ſeſug/5ijt mijn Hoeber/

G 3tlijn lºenſambt en mijn ſpeer/

jl)ijn 25:unbegom/ mijn blotbet!

ilpaeritſ, nm menb officer/

'f 19ind nergeng meer genoegen/

gpan in um naienb'fijthbembt:

'li 19inb nergeng meer hebgoegen/

*- &Dan alg gijp van mpſtbepbt.

2•

3Thaer ath ! mijn hertig boobigg/

(en mij niet tot u been/ .

# #rathtig mpſter noobigb/
Delpt mn eeng op be hten/

ºp baticſt ftae en Ioope/

(Çer ſiefd pan umen naem:

l)oe berfirſt anſberg hoope

gºat itſt benaengenaem?

- 3•

3tig ith/ met filepine krachten/

#Rothſaetſ, 't geen u behaeght/

&Dan fuſt gijn niet gerathten

# #Lieftingh/ bie"Er
j
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opger 't geboei van ſonben:

#ſtli grijp u biocht inaccaen/

&#n ogup dat in mijn monden/

&oo blijft mijn hoop notijſtaen.

Het Leven in Tentatien..

De elfde Dagh.

A. . Vrage. #g het het te bet obeſochige altijbt in een goche gheruſte

bt in het leven met Godt, en met Chriſto de Middelaer?

Antw. 4Prbinteniſ maer de 455eigonigfje hebben beeiftrijbr/berſ

fantatien/beel tranfeiingen obetſjattſiaet beg betten/&#fai.49:13.

Zion ſeydt, de Heere heeft my verlaten, de Heere heeft my vergeten.

&#fai. 63 : 17. Heere, waerom verſtockt ghy ons herte? iïom.

7: 24. ,

E. Vrage. âl3act beo: moet het herte meeſt ontroert :

Antw. & Doo: Uefc tmee ellendigheden:

Voor eerſt : Dog: tentatien en de verſoeckinghen beg 3Satang/

1.GIſjeſi.3:5. Ick hebbe Timotheum geſonden, of niet miſſchien de

Werſbecker u ſoude verſocht hebben, ende# ydelſoude

weſen. 2.Cor. 11:3. Doch ick vreeſe dat niet eenighſins, gelijck de

Slange Evam door argliſtigheydt bedroghen heeft, alſoouwe ſinnen

bedorven worden, om af te wijcken van de eenvoudigheydt die in

Chriſto is. 2.dlgt, 12:7.

Ten tweeden : Dog: de geeſtelijcke verlatingen 45oög/tnanneer

&#Götſchijnt van de geſaonige Zieſe af-gemeſten te meſen/ met fijn

genade/j)ſal. 13:2. Hoe lange, Heere! ſult ghy mijnder ſteedts ver

geten ? Hoe lange ſult ghy u aengheſicht voor my verbergen. #ob

6: 4.33ſaſ,77:8. Sal dan de Heere in eeuwigheydt verſtooten.

A. Vrage. âldat5ijn detentatien beg Satang?

Antw. l)et 3ijn quade gedachten en begeerten, betutitie beÃŠa

tan fiftigſjlijtſt moect in de JBenſche te bermetſten / om baet boog

ſomatige luſten te beroo?ſaſien/ 1. Cij:on.21: 1. Doe ſtondt de Satan

op, teghen Iſraël, ende hy porrede David aen dat hy Iſraël telde.

1. Cor. 7: 5. Komt wederom by een, op dat u de Satan niet en ver

ſoecke, om dat ghy u niet en konnet onthouden, 45en. 3:1/4/5.

C., Vrage. Hºoeſâſ niemand konnen meten dat die oplicnicnde dua- ,

de gedachten en luſten/tentatien van de Satan3ijn in een il)inet

gcboogie ! - -

Antw. Dit kan men meten unt beteyckenen:

(r.) jiïbien mien die ſtiften en gijcbachten/ met bgcefhcabt Utta

neer:/cnbc batmen Geſelbige aenmercit alg rtlanden aan De #ie”

ir/ 1. Oett. 2:11. Onthoudt u van de vleeſchelijcke begeerlijckheden,
dewelcke
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dewelcke krijgh voeren teghen de ziele. #oin. 7: 15. Ick ellendigh

Menſche_y !

(2.) Indien mn one mapenen tegen bic tentatien aen/cnbette

gen bcſelbig!je boo: alle middelen ſtemden/op üatſe ong niet tot de

baebt berfoube b2citgen/v ºphef.6: 13.Neemt aen de geheele wapen

ruſtinge Godts, op dat ghy konnet wederſtaen in den booſen dagh.

#6:13. Jat.4 ; 8. Wederſtaet den Duyvel, ende hy ſal van u
vlieden.'

(3.) Jneien maſſe occaſien blieben/ boo: meſtſic foobanigte

ſtiften en quabe ghcºathten in ontg ontſtatn/HA:ob.4:14. En komt

niet op 't padt der Godtlooſen, noch en treedt niet op den wegh der

booſen. &#. 15. dlºatth. 4:7. Ghy ſult den Heere uwen Godt niet

verſoecken.

# Sjiitbien man/tot een raſ 3ijnbc gekomen/terſtont baet over

nontſteit zijn/ende in het toe-ſtomenbc ong te ſtertket in onſcijtlict2

ringtje üaet tegeng mapenen/2.Sanl.24: Ic. Davids herie ſloegh

hem, na dat hy het volck ghetelt hadde. Jºl latth. 26: 75. Petrus na

buyten gaende, weende bitterlijck.

Vrage ſlºot bepinben bact te beloopige onder teſttentatien?

Antw. &n 3ijn ſter ontruſt en beroert man betten/ fi, 31jn ºraf

angſt en onteſt: bolſtſpitſt en benaumtijembt/ſtein, 7: 24. Ickel

lendigh Menſche: 2.oºor, 12 : 7/8. Hier over hebbe ick den Heere

driemael gebeden, op dat hy van my ſoudewijcken. 3gu 16:12. Ick

hadde ruſte, maer hy heeft my verbroken. &#fai.63:17.

C. Vrage. #oeſtan een Beloo bige ſich notijgertrooſten inbet 1niba

iÜen ball Jeſe tentatien ?

Antw. Doo: beſe middelen:

(r.) ſlºp moeten gebcnthen bat bit is een gebeeſte ban beſtrijdt

beg &Jij:iftenbomg/maer tor mn geroepen zijn gephef,6 : 12. Vºy

hebben den ſtrijdt teghen de gheeſtelijcke booſheden in de lucht.

1. Bert. 2: II. De# voeren krijgh teghens de

zicle->.

(2.) âÜn moeten gebcntſten/bat hun een groot @berſte hebben/

bie ootſt ig perforijt ghcrueeft/al-hoc-raclfonder ſolide / en bacron:

niet ong Inctie-Inden heeft/ en fo:ge roo: ong is?acght /l)cb2.2:18.

In't gene hyſelve verſocht zijnde, geleden heeft, kan hy de gene die

verſocht worden, te hulpe komen. Col. 2:15. 3 laattij.4:3. De Ver

ſoecker quam tot Jeſum-. * *

(3.) âiºn moeten gebent ten bat ootſt beſetentatienfooban Gob

mo:üen beſtiert/ bat'er mat goeüte inst ontſtaet/2.4tor. 12: 9. De

Heere heeft tot my geſeydt, myneghenade is u genoegh, want mijn

kracht wort in ſwackheydt volbracht. 2. Cor.7: 11.

C. Vrage. Pact hoe moeten nog ong mapenen teghen bietenta
tien ; - -

Antw. âlºn moeten beſe geeſtelijtſte mapenen gebºtnirſten:

Voor eerſt: Goöig ilègogot moeten my ſoo gljetect ircuijen/bat

- . - hun
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tunt teghen neber quabe ſuft een Schriftuer-plaete meten bij te

brengen / Gpbcſ. 6: 17. Neemt het ſwaerdt des Geeſtes, 't welck

is Godts Woordt. JBatib.4: 7. Jeſus ſeyde, daer is gheſchre
VCn.

Ten tweeden : ſl3n moeten eenen gcebert mocht grijpen op be

hulpc«Sobtg / ende met dapperhembt ong ſtelſen tegen alle tentae

tien aen/ I. Cor.16:13. Waeckt, ſtaet in het Gheloove, houdtu

manlijck, zijt ſterck. &#phef.8:1c. Vorders, myne Broeders, wor

det krachtigh in den Heere,ende in de ſterckte ſyner macht.

Ten derden : ilàn moeten de minſte t'ſamen-ſp?aetſt en ober

legginge niet houden met embe over onſe guabe luſten / ntact tete

ſtoflütüie als abſolute âByanten geroo:beelen en ſoetſten te bema

3 en 7 «Epijeſ. 4: 27. Engheeft den Duyvel gheen plaetſe. #atob.

I : 15.

Ten vierden : ſlBu moeten onſen toebiucht nemen tot GBijchce

bent/ ende Bobt om julpe azn-fpzeſten/ #attij. 6: 13. Ende en

leydt ons niet in verſoeckinghe, maer verloſt ons van den booſen.

1.] Dert.4:7. Zijt nuchteren,ende waeckt in de Gebeden.

Vrage. 19eeft de Gelooijige andcrg geen tentatien upt te ſtaan

alg die ban de Satijand

Antw. 3 a : mant de #eere geeft oorſtfijne tentatien matrmee

te by be ſjeicooigbe beſoërſit/ 2.dibzon.32:31. Godt verliet Hiſ

kia, om te weten al wat inſijn herte was. jl)attij.6:13. Heere,leydt

ons niet in verſoeckinge. Deut. 13:3.

Vrage. 13oe oerſoetfit Goût be ofieſoobige 3

Antw. j11ſonterijembt op tmcee manieren: -

(1.) uytwendigh, aſg bin ijaet in eſſentien laet baſſen/ende fijn

buipe unt ſtelt/ jub.6:13. Doch nu heeft ons de Heere verlaten,

ende heeft ons in der Midianiten handtgegeven. &#fai'49:13. Zion

ſeydt, de Heere heeft ons verlaten.

(2.) Inwendigh, alg 45obt metſijn gebotlight gunſt engenant

mijrit pan be Zieſe het beloopige noot een tijbt/])ſal 119:8. En

verlaet my niet al te ſeer. Pſal.51:14. ' ,

Vrage. #g beſe inwendige betlatinght/een megij-nemingeban

üt Çeeft üet meüct-gehoogte en de beg geloofgºd -

Antw. Jàren : mant be ebteſtmijtht nopt ban be ſtinberen

Goûtg/I. 3 oan.3:9. Het zaedt Godts blijft in haer. I.])ert. I:23

33ſaſ. 51: 15 En neemt uwen Heyligen Geeſt niet van my.

Vrage. âlBatig dan deſe geeſtelijcke verlatinge? ..

- Antw. 1)ct is een ontberinge ban hiegbeboelige liefhe Gotta

ſoo dat te beloonige niet gemaetſtan mottenbat Goûtſijn ºl

isi/ jittem.17:17. En weeſt my niet tot een verſchrickinge jubit

Soo de Heere met ons ware, hoe ſoude dan dit alles ons zijn over

gekomen, job 13:24.

Vrage 3g uit een eſſentige ſtart het zitle? -

ABtw. Jagantſtij eiſenúigij/ mant be kiinieren Goûts#
Il
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C.

w

men ban aig af in be beſte te leggen/ pſaſ. 116:3. De banden doe
doodts hadden my getroffen: ick vondt#cydiende droef

feniſſe. Job 3o:27. Mijn ingewandt zicden : ende en is niet ſtille :

de dagen der verdruckinghe zijn my voor-ghekomen. 3)ſal.38: 11.

33ſai.77:3.

Vrage. âlèaeroinig bit ſoo een groote eſſenbed

Antw. 4Bt11 beſe bier redenen:

(1.) Dit is een eſſentie die de ziele ſetneſijbt / nu het ſphenber

%iele ig herſmaerſte lpben/])gon.18:14. Een verſlagen Geeſt, wie

ſal die op-heffen: 32gon.15:13. Door de ſmerten des herten wordt

de Geeſt verſlagen.

(2.) ſambat onſ grootſte Vriendt, onſe Godt, alg onſt39pa
anūt tan mogbt aen-grmertift/ Job 1c:16, Gelijck een felle Leeu

jaeght ghy my,ghy keert weder, ende ſtelt uwonderlijck tegen my

Hºſaſ. 88: 17.. uwe hittighe toornigheden gaen over my: uwe ver

ſchrickingen doen my vergaen. Job 34:29.

(3.) dºm bat be Duyvel hier meet onder te ſpelen/ enbe te

5ſlâenſtbeſoecht te boen geloopen/ batſcherboeult ſitſſen mogben/

en bet baetom al haer ſºcbte-bienſt bergeefgig/ ja barſt tot ijaer

ſmraerber berbotmeniſſe ſal upt-baiſen / pſal.73: 13. Immers heb

ick te vergeefs mijn herte geſuyvert,ende mijn handen in onſchuldt

ewaſſchen. 2.dºor.2: Ic/i1. 4Lut.22:31. De Sathan heeft u ſoec
# te ſiften als Tarwe.

(4.) 4Bm bat be ſmaet en ſpot ter JEAemſtijen op ſoobanig

3Lieben vaſt/ Hob 19:15. Myne Huys-genoten endemyne Dienſt

maeghden achten my voor eenen Vreemden. à ré/ 17. |Afaſ.88:9.

Myne Sekende hebt ghy verre van mijn ghedaen, ghy hebt my hen

tot eenen grouwel geſtelt. -

# iſBaeroiu verlaet Godt te Geſoobige ban ſijn geboelige

gunſtc. S

Antw. De oorſaken 3ijn beſe:

Voor eerſt : Dit gijcſtbiedt ſomtijbtg om batſe remighe grote

ſonûen ſºcbben begaen/ ſub 13 : 23. Hoe vele miſdaden ende ſon

den heb ick: maeckt myne ovéf-tredinghen ende myne ſonden my

bekent. &#ſai.63:1o. Sy zijn wede-ſpannighgheworden : cnde ſy

hebben ſynen Heyligen Geeſt ſmerten aen-gedaen : dacrom is hy
w# in eënen Vyandt verkeert, hy ſelfs heeft teghen haergheſtre

en. '

Ten tweeden : «Goot boet bit / op bat be ſºrioooight ſithner

nítbeten ſolide / enūe ſjemſelpen recht leeren kennen / Yſal.35:7.

Ickſeyde wel in mynen voorſpoedt, ick ſal niet wanckelen in der

eeuwigheydt. &n. 8. Maer doe ghy u aengheſichte verberghdet,

wierdt ick verſchrickt. 2.Cijzon.32:33. De Heere verliet Hiſkia,op

dat hy ſoude ſien wat in ſijn herte was.

Ten derden : ©p dat mn 35ootg liefbe/ en het glºenoeſen ban

fijnergienötſchap mat ijooger fouben letten atjten/ Cant.»ë#
yn

e
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Myne Ziele gingh uyt van weghen ſijn ſpreken, ick ſocht hem.

3)faitn 51:14. Geeft my wederom de vreughde uwes Heyls.

Ten vierden : dſPp dat mn ong in het toc-ſtomende ſo: ghbuſbie

ghet fatſoen matigten/bat hun aen onſc 5pbe be ſiefbe-ptitijten on

trent 45ght niet lichtelijtſt ſtomen te betſummen / pſalm 8o: 19.

Wy en ſtillen van u niet teruggekeeren. 2. Cor.7:If.

Vrage. Zijn het afſten de fieſoobige/bie ban 45oot door geeſtez

ijtſte oerſatingen mo:ben beſorbt : - -

Antw. 45elijtſt ſommige onlijccuggzne en# cettige

gbenienne geeſtelijthe gapen ontfangijen/aiſoo mo:ben ſn ootſt bra

ſocijtinct verlatinghen, 1. Sam. 16:4. De Geeſt des Heeren weeck

van Saul. Jeren1.7:15. 455erij. 12:3. Menſchen Kindt, vertreckt by

dage voor hare oogen. -

. Vrage. âlèat onderſtherbtig ban tuſſchen mate gijeſoobige/ en

tijûr-geſoobige 3

Antw. De mate geſoogige ſtonnen ſjaer ſeſben onber-ſchepben

1nit beſe teyckenen:

(r.) ?tig Bootlooſe ongeboeſjtſt gaen/ ſooftſaghen en hermen

be 65elgobige ſter ober beſe perlatinghe 45obtg/ Job 3:24. Voor

mijn Broodtkomt myne ſuchtinghe, ende myne brullinghen wor

den uyt-geſtort als water. 33ſai.42:4. 33ſa!.8L:6. Mynefranen zijn

my tot ſpyſe dagh en nacht.

(2.) (fijû-geigobiggetoonen geen groot perſanghen natrooff:

magt beretijt-gbetognighe hebben een groote begeerte na berft002

ſtingc/3)fai.42:2. Ghelijck een Hert ſchreeuwt na de water-ſtroo

men. 1ſionl.8:19. - - -

(3.) De onhetboo:ne ſoctfit met $auſfijnruſt in quabemibbe,
ſen : maer be ſtinüeren of obtg ſoetſien beo? ijenligigenliùùrlen

ſog lange/ tot batſe jaren 45obt meterom in gijenade hebben ge

bonden/ #Aſ I.77:3. Ten dage myner benauwtheydt ſocht ick den

Heere, myne handt was des nachts uyt-gheſtreckt, ende en liet niet

af. &#fai.64:1. Och, dat ghy de Hemelen ſcheurdet, dat ghy neder

quaeint. w

(4) #ſa Bobtgan begoblooſt mijrät/ ſoo komt hij niet mee

beroin: ##laer alg in de a2gome oerſact/ ſoo is 't maer nog: een

hºogten tijbt / Eſai.57: 7. Voor eenen kleynen ooghenblick hebbe

# u verlaten: maer metgroote ontfermingen ſalick u vergaderen.

#oſ. 5:15.

- # i3oefgube een foot;alige ziele fithſcinen ſtonnen beta

trooſten en perſiertien/ bemple die geeſtelijcke verlatinge notij op

ijact ig ?

Antw. Doo: beſe gedachten: -

(r.) Dat dit is het lot ber aſber-nzoomſe ghemeeſt/ en nordig.

offitiſtus feite geeft alburg berforſjt gemeeft 73llatth. 27:46. Mijn

God, mijn Godt, waerom hebt ghy my verlaten? Dſal. 22:2. Job

6:4. De pylen des Almachtigen zijn in my; welckers vyerigh ſenijn

mynen Geeſt uyt-drinckt. 2.) Dat
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-

(2.) Dat Gobt niet meer alg het ghcpoelen van fijn genaSr onte

tretſir / niact dat ijſ! Encii-fuel dan 1iotij is en blijft de briembt ran

De ſinneſ &#fai.49: 16. Sietick hebbe uiu beyde de handt-palmen ge

graveert. Yfai.22:1o. T -

(3.) Dat beſe eiſeno niet altijbt buuren fai/maer bat mn Gobte

aenſttijn in bºchc notij fullſenfien ggo: olig fictijen /]Afal. 27: 13.

Soo ick niet en heddeghelooft, dat ick het goede des Heeren ſoude

ſien in het landt der levendigen, ick ware vergaen. Yfat.42:6. wat

buyght ghy neder, ô mijn ziele !ende zijt ontruſtigh in my ? hoopt

op Godt, want ick ſal hem noch loven, voor de verloſſinghe ſyncs

aenſchijns.

(4.) «Daf 6 jobtſjn beficmben tijbt heeft / bieboe, ong bt beſte

ig/ in hueſrſie ijn fijn glinſte uitg met croin ſai toen gemorſen/ 45ſal.

3c: 18. Daerom ſal de Heere wachten op dat hy u genadighzy. Cſai

49 : 8.

- A. Vrage. 3Thaer hoe moet ſiri, een geloo bige #icſe b?agen/ en mat

moetſt doen in beſt verlatinghen om niet te beſmijtfitn/mlaer oin

berlaſt te mo:ben ?

Antw. &E't Geloobige moet beſe middelen geh?tintſtert:

voor eerſt: 45mm moet onber-fgerſten om mat fonden te kºeere

banu miſtfitſ op dat gſm beſclgig je melig!it na laten/Job 13 : 25.

Heere, maeckt myne ſonden ende myne overtredingen my bekent.

19ef.5: 15.
Ten #eden : lººn moeten chbertuſſchen /alg mp niet ſtonnen

mrt of niet ſchen boot gevoelen,ſoo luorici, ten ijoo: 't gelooveſort

hen te lenen/ ſºrb?. 11:r. Het glieloove is een bewijs der dingen die

men niet en fict. iigin.4:18. Abrahaingheloofde op hope en tegen

PC-2.

Ten derden : Ibn moeten onber-tuftijen al binnen op richte

megen/ende in de plichten üer 650S:3atighend:/ oun irit lºtere baer

in te peergartjten/ en aen te grijpen/klant.3 : 3. De Wachters von

den my, ick feyde, hebt ghy dien gheſien die myne ziele lief heeft ?

HYſal.03:9. Mijn ziele kleeft u achter aen. ]Yſai.(6:18.

Ten vierden : «Bin moet gegºthuerigbijri bibben/ bathy fijn

hzienúcijtheticfbe u meüeroni tafe geboeien/ pſaf.35:3. Seght tot

mijn ziele, ick ben u heyl. ſbſal. 27: 9. Verberght u acnghclichte -

niet voor my. #3fai,8 :8. O Heere, lactuaengelicht lichten !

Mid
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Middag graag

Op de elfde Dagh van de Maendt.

Stemme: 1)ſalm 62. Hoe ſeer dat mijn ziel is

gequelt, &c.

I•

ſan 2xieſ mogot bagelijtſtg gegucſt/

M g#n boon des Satans liſt ontſtelt/

Hºn merpt in mn beet gua gedachten:

ter toont beg3Bummelg liften in/

einaert mijn hert/ mijn oogh/ mijnfin;

jl?ijn mapenen 5ijn niet alg klachten.

2.

3Fàijn Zieſ mogbt tot be ſomb' genient/

gºn boog het vleeſch ſomtijbtg bericnot/

# 'merritt in mn beeſ ſluabe ſuffen:

HBeer ! geeft mn buſpe boo: u abceſt/

35an faiitſt mn gantſch onbep:eeſt/

(Ienſttpbt dapperlijtk tee-ruſten.

3

3Pijn ziel heeft noch een ander noobt/

De wereldt toont een polſe ſchoot

âDan nºeught/om mn tot 't quaebt te Iemben :

Hºter ! mapent my both boo: u ſlBooght/

âlg mn de wereldt Homt aenhoort)

Dan mogt icſi nopt ban u geſtjepben.

4,

JThijn ziel komt noth in meer berbrief/

3tig Godt mm ſelfs ben ſtrijdt acnbiedt)

g#n alg in mn ſchijnt te beriaten:

2ſtblbeer ! ſchoon dat ging mn maetp:oeft/

#ſpijn Zitſig ban te ſter hebtoeft:

âbeeſt nog t/alg of gijp mn ſolibt baten.

Het

C.
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Het Leven tot Godts eere.

De twaelfde Dagh.

vrage. #g het genoegh/ alg mn Gobt in ons hertt bepligen?

Antw. dſ)ten/maer mup moeten ootſt uptmenbigh boo? het goge

ber Jihenſtben ſjobtg eere berb:emben/ 1. Cor. 1c: 31. Het zy dat

# eet, het zy dat ghy drinckt, het zy dat ghy yet anders doet, doet

et al ter eeren Godts: «5ſai.43:7. Eenyder die na mynen namege

noemt is, ende die ickgheſchapen hebbe tot mijnder eere & 21.

Dit volck hebbe ick gheformeert, ſy ſullen mynen lof vertellen

qfpljeſ. I:6. -

Vrage. flºat moet men boen om Bobte ecrete berbecuben ?

Antw. +)iet toe 3ijn inſonberbepbt beſc bingen noobigh:

Voor eerſt : Dat mp danckbaerheyt bemnſen acn Bout boog aſſe

lichamelijcke en geeſtelijcke melbaben/I. Cheſſ:5:18. Danckt Godt

in alles. 33ſai,55; 14. Offert den Heere danck.

A.

Ten tweeden: Pat mn openbaertijrit Godts naem belyden hoog

be 3 Elenſchen/ 1,3betr.;:15. zijt altijdt bereydt tot verantwoordin

geaen een yegelijck die u rekenſchap af eyſcht van de hope die in u

is. Jafak.Ic7:22. Datſe lof offeren, ende met gejuygh ſyne wercken
vertellen.

Ten derden : Dat mp hoog een goeben manbeſſijn geboden ge

hoorſamen, 3 oan. 15:8. Hierin is mijn vader verheerlijckt, dat

# vele vruchten draeght. JPattij.5:16. Laet u licht tchynen voor

Menſchen, op dat ſy uwe goede wercken mogen ſien, ende uwen
Vader verheerlijcken die in den Hemel is.

Ten vierden : Dat mn onſc beloften betalen/33ſaſ. 1.16: 18. Ick

ſalmyne beloften den Heere betalen, nu in de tegenwoordigheydt

vanalſijn volck. Pſal.5C: 14. Offert Gode danckende betaelt den

Alderhooghſtenuwe beloften.

B. Vrage. âlPatig be danckbaerheydt?

Antw. i3et is een openbare etſtenteniſſe bat &#obt te gematighe

Geverig ban al het goet dat mp hebben/j)ſal.66:16. Komt, hoort

toe, ô alle ghy die Godt vreeſt, ick ſal u vertellen wat de Heere aen

mijn ziele gedaen heeft. Hºſaſ.115:1. Niet ons, niet ons, maer uwen

namezy de eere. Iſtom. 11:36.

A. Vrage lbaet boeg moeten mn banckbaet meſen ?

Antw. âBoog aſſe beſe meſbaden:

(#) boo; alle geeſtelijtſte meivaben/gphef-r:3. Gezegent zy de

Godt en vader onſes Heeren Jeſu Chriſti, die ons ghezegent heeft

met alle gheeſtelijcke zegheninghen in den Hemel in Chriſto Jeſu.

1.1)ett.I:3. Gelooft zy de Godt en#" onſes Heeren Jeſu "#
+
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ſti, die ons heeft weder-geboren tot een levendige hope_v. f

(2.) âBoog alle tijbtlijthemeſbaden/ Aſai.ro3:5. Die uwen mont !

verzadight met het goede : uwe jeught vernieuwt als eens Arents. g

Bºſal-Q2:6. O Heere, hoe groot zijn uwe wercken.

(3.) Dogg alſe perſoffiiighcn upt aſſerſep eſſenten/ſ)ſal. Ic3: 4. | |

Dieu leven verloſt van 't verderf 2,oſor. Tºro.

C. Vrage. #oe moeten mn bantgbatt5ijn boot aſſe beſchueſbaben?

. Antw... âlPp moeten op beſt maniere banthbaer 3ijn:

Voor eerſt : dit het ons herte moeten mp erſtennen dat al dit goet

ong ban Bobt komt niet om onſc berbienſten/maer upt ſijn one
berdiende genade/I.Betr. 3:15. Heylight den Heere in uwe herten. t

3Pſal. 1 15:1. Niet ons, niet ons, maer uwen namezy de eere 2. |

Ten tweeden : Jºlactonſe tonghe moeten nu bij alle Jºllenſchen

hier ban ſpreken/enbe betere oºgbg alſooberhaepben/j Hart,5:19.

- # ſeyde, gaet henen na uhuys, tot de uwe, ende boodtſchaft

er, wat groote dingen u de Heere ghedaen heeft, en hoe hy ſich,

uwer ontfermt heeft. 1.] Actr. 2:9. Ghy zijt een heyligh volck, om

te verkondigen de deughden des genen die u geroepen heeft. |

Ten derden: Jhet omſc Godts-dienſt, foo in buſontere oefening

gen in onſ gebeden, als in de openbare gijcheiden ber mte/ I'.

HAfaſ.43:4. Dat ick in-gae tot Godts Altaer, tot den Godt der blijd

ſchappemyner verheuginge,enden met de harpe love, ô Godt, mijn

Godt : #fal.116:13. Ick'ſalden Beker der verloſſinge nemen, ende

de naem des Heeren aenroepen.

B. Vrage. Hlbat moet ontg bcmegen tot banckhaerbepbt atn ſjabt ?

Antw. Beſt beweegh-redenen:

(E) 35ette weldaden 5ijn enthtſe ondertiende gunſt aan ons (

ſonbighe en berboentelijthe flºenſthen bemeſen7 dBen. 32: IC. O

Godt, iek ben gheringer dan alle deſe weldadigheden, ende dan alle

deſe trouwe, die ghyaenuwen Knecht gedaen hebt, iſãom. 3:24. Wy

worden om niet gerechtveerdight door ſyne genade-v.

(2.) «5obt eyſcht beſt banrfibaerheptt han ong als een berghele

binige boo: aſſeſinne meſtabcn/ente neemt een groot gebalſen barr

in afg mep bandibact 3ijn/ pſaf.5o; 23. Wie danck-offert die ſal

myeeren. 1. @Theff:5:18. Weeſt danckbaer in alle dingen.

(3.) Bobtig ſect vertoornt op onbantſtbare JHenſtijen ; enbe

Homt banfijn meſbaben mcgh nemen/ Deut.32:6. Sult ghy dit den

Heere vergelden, ghy dwaes, ende onwijs volck? #oſ2:8. Daerom

ſalick weder komen, ende mijn koren wegh nemen op ſynen tijdt, ..."

endemynen moſt op fynen gefetten tijdt: Ende ickſaf wegh nemen

myne wolle, ende mijn vlas, dienende om harenaecktheydt tebe

decken. gefai.1:3/4. -

A. Vrage. liſatig de belydeniſſe van Bobtg jºaem? --

Antw. Dit is een openbare beſtenteniſſe ban. De Goûbelijtſte

macrjenbr/enman het getoont 'rmeitſimn man ſtottheuten/Mal:

119: 46. Oock ſalick voor Koningen ſpreken van uwegeuws:
- - -

-

+

*

t
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A.

C.

ſen,ende my niet ſchamen. JEarth.ro:32. 2. Tim. 1:8. En ſchaemt

u dan niet het getuygeniſſe onſes Heeren.

vrage. Jlloetineni ban bp alle 3 lºenſtben ban be Religie begin

nen teſpgchen ? -

Antw. Jllen moet bon:ſichtighembt gijcbzunthen bat de Reli

gie niet tot een ſpot of pbel tijûr-perblijf en met Neſ en bacron

inoeten mn acht geben/ maer het ſtichtelijtſt ſal 3ijn/ 3 laatth,-:6.

En geeft het Heylige den Honden niet, nochte en werpt uwe Paerlen

niet voor de Swynen. 2. Cor. 2:17.

Vrage. âDanileer bient de belydeniſſe der Religie meeſt tot

oBobg cere/ſoo batmentan niet en marijfmingen?

Antw.3fſg be tpben gijcnaerlijth 3ijn/ enūe batmen daer boo?

Hitijtelijtſt ſtijabcſoubc komen te inben in goebt of biocor/ 3 Ilatth.

1o: 18. Ghy ſult oock voor Koningen ende Stadt-houders gheleydt

worden om mynen 't wille: 1.32etr. 3:15. Heylight God den Heere

in uwe herten, ende zijt altijdt bereydt tot verantwoordinghe 2en

een yegelijck die rekenſchap van u afcyſcht, van de hope die in u is,

met ſachtmoedigheydt ende vreeſe.

#se dParijmen dan in ſoo een boogbal ber tpben niet bluth

ten :

Antw. I)et nſurhtenig geheel niet ongeoorſoft/alg het niet ge

ſthicbt met nabeel ban Godts Kercke , en van fijn waerheydt,

3llatth. 10:23. Wanneer ſy u dan in deſe Stadt vervolgen,vliedt in

de andere: 3 oan.1c:39. Sy ſochten dan wederom Jeſum te gry

pen,maer hy ontgingh haer handt. I, ſieg.18:13.

Vrage. #oeſaſmen het ban maſten / atſmen om de belydeniſſe

van de waerheydt , in ghebaer houdt ban ongunſt onber 39:ien

ben en ſlaaegen/ja úafnten poog-fiet verlieg man goedt en bloet ?

Antw. De 45cbtſijtfit maerheibt moeten mij foo brei achten/

bat mn baeremaitrg gatrilt miſſen verlieſen: 11ut. 14:26, Indien

yemandt tot my komt, ende niet en haet ſijn Vader ende Moeder,

ende Wijf en Kinderen; ende Broeders en Suſters, ja oock ſijn ey

en leven, die en kan mijn Diſcipel niet zijn. #3cb2. 1o: 34. Ghy

ebt de beroovinghe van uwe goederen met blijdtſchap aen-gheno

men, wetende dat ghy hebt in u ſelven een beteren en blyvend'

goedt. 33ſjil.3:8/9. -

Vrage il)at rebenen hebben mij om ong herte tot ſoo een belpa

beniſſe der macrhepbt te berenben ? -

Antw. ſpier toe hebben mp beſc beweegh-redenen: - w

(1.). âlòn hebben ſºobtg faſt en geboot/ 1.33ett. 3: 15. Zijt altijd

bereydt tot verantwoordinge aen een yegelijck die u rekenſchap af

cyſcht van de hope die in u is. 2. Tini.r:8.

(2.) ſpier boog ſtonnen min 5ob ſter verheerlijdten/taer andere

finrg goût groote ontere ſouut mo:oen aan-ghebaen/ päi, 1:22.

Chriſtus ſal groot ghemaeckt worden in mijn Lichaem, het zy doos

het leven, het zy door de doodt. ſſut.o:26. Soo wie hem mijns,
AS 2 ende
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w

endemyner woorden ſal geſchaemt hebben, diens ſal de Sone des

#n hem ſchamen, wanneer hy komen ſai in ſyne heerlijck
icy t.

(3.) Dit dient gemeſtigh tot overtuyginge ban bt 3Dpanten bee

Zitratie/tot inwinninge man onnuctenbe/cribe tot verſterckinge san

ide &parfi-geſoocige/iShil. 1: 12. Ick wil dat ghy weet Broeders,

dat het gheneaen my is geſchiedt, meer tot bevorderinge des Euan

geliums is gekomen. "Shit. 2:15. Op dat ghy meught onberiſpelijck

ende oprecht zijn, Kinderen Godts zijnde, onſtraftelijckin't mid

den van een krom ende verdrayt geſlachte: Onder welckeghy ſchy

# als lichten in de wereldt. Sj,1ö. Voor-houdende het woordt des

eVens. -

(4) Groote beloften hebben ºm op ten onbenºteſbehelpbrniſſe

Sct maccijenbr / en oorſi ſch:iticijtſte ºgeng!jementen/ op het beta

finim ramt beſt pitrijr/ j.laattij.rc:32. Een yegelijck dan die my be

lyden ſal voor de Menſchen, dienſalick oock belyden voor mynen

Vader die in de Hemelen is. Tſut.9:26.

B- Vrage. âDat zijn de beloften hit men of obe moet betalen ?

Antw. #et 3ijn verbinteniſſen van onſ ziele aen Booth bact

in mn ongícioenuerplichten/ om merg ter erten Goûts /ofte tot

ſtichting je dan andere / ofpan ongfeſpen uut te ſuſſen meetſten in

het onderhouden van fijne geboden/l)ſaſ.119:57. Ick hebbe geſeyt,

dat ick u woorden ſal bewaren. 33ſal.119:1o6. Ick hebbe geſworen,

cnde ſal het beveſtigen, dat ick onderhouden ſal de rechten uwer ge

rechtigheydt. Jef 24:25. -

B. Vrage. âi Yaer ober mo:ben beſcEeſoften gebacht ?

Antw. 43uer beſt twee dingen:

o@fte / over de plirgten betesectxatighenbt in 't gijemenn / alg

men &gbt belooft / batnien in alle fijne meghen ſa! manceſenſ en

bannen alleſontenfallaten na vermogen/#ſal.119:1o6. Ick heb

bcgheſworen, en de ſal het beveſtighen, dat ick onderhouden ſat de

rechten uwer gerechtigheydt. 2. Geg.23:3. De Koningh ſtont,ende

maeckte een verbond met al het volck voor des Heeren aengeſichte,

om den Heere na te wandelen.

Gifte/ onjet reiiige bilſombere pſirht/om eenige finſontere brugft

te ûgen/ offence te laten/gbeni.38: 2c. Jacob beloofde een gelofte,

ſeggende, âj. 22. Deſe ſteen die ick tot een op-gerecht teecken gelet

hebbc, ſal een huys Godts zijn. ‘jab 31:1. Ick hebbe een verbondt

met myne oogen ghemaeckt, hoe ſoude ick dan acht gheven op een

Maeght ? . - -

C. vrage, 951 mat otrafie mo:ben beſt beloften gebaend

Antw. 25: Beſe occaſien:

(r.)3ſtg niettean Boët etnight bnfonbeve meſbaebt bermpatht/

ofte botſt alg inten ceilige bºlfontbeten eſbaetſjeeft ontfangen/g5en.

28:2C. Wanneer Godt my behoedt ſal hebben op deſen wegh. Dſal.

(6: 14. Ick ſalunync ghcloften betalen die mijn lippen hebben ge

- - - - uyt,w
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#ende mijn mondt heeft gheſproken, doe my bange was. jYſai.

II9: 13. -

(2.) ?tig mp intenight ſolemnele plicht het Gobtg-Siemfig be

ſttijsijn/namelijtſt/onttent te beplige Sacramenten / ontrent ge

beden/op 25iddagen/#t. 2.Cigon. 15: 22. Alle het volck tradt in .

een Verbondt. 5.14. Sy ſwoeren den Heere 2.ſteg..23:2/3.

(3.) ?{Ig mp crghengſtpartijtſt hebben overtreden / ofte afg mn

tegen cenige obertredingchengeeft 3ijn/Job 3 1:1. Ick heb een ver

bondt met myne oogen gemaeckt. 35ſal.119:16 6.

A. Vrage. #g 't genoegh batmen of obt een belofte boet?

Antw. d)ecn/ urant 'jetig ter omlafett mert iſ datmen belooft

en niet en houdt 't geen heſegftig / Dfat.78:8. Haer geeſt was niet

getrouw met Godt. &#trtcf,5:3. Wanneer ghy eene belofte aen God

gedaen hebt,en ſtelt niet uyt deſelvige te betalen: Want hy en heeft

geenen luſt aen den ſotten. #,4. Het is beter dat ghy niet en belooft,

als dat ghy belooft, ende niet en betaelt. Çetit.32:2e.

A. Vrage. ll Yaec boog moeten my can fo:ge ûzagen ?

Antw. âlºn moeten fo:gijoulöigh putten om onſc beloften Gobe

te betalen/ 3Dfaſ. 76: 12. Doet beloften, ende betaeltſe den Heere

# Godt. &#tcleſ 5: 3. #pſal. 116: 14. Ick ſal mijn beloften be
t2lcIl.

B.E# âl)acrom moeten hun onſctcſoften ſoc fo:gijcuſtig blijck

faltIl G

Antw. 3Be beweegh-redenen zijn beſc: -

(r.) De beloften maſten een band en ſtijliſt obet be? Zicſe/HYunl.

3C: 2. DeZiele wort met een verbinteniſſe verbonden. # of..24:22.

Ghy zijt ghetuygen over u ſelven, dat ghy den Heere verkoren hebt

om te dienen. -

(2.) De tºcereberbuſtfijne groote beloften aen ong/ ſcoig 't

ban biſfirſt dat min ootſt orife beloften berbuiten aen bern / Eſai.

4:16. Soeckt in het boeck des Heeren, en de leeſt, niet een van de

e# ſalder feylen. àſaſ.95:5. uwe getuygeniſſen zijn ſeer getrouw.

2,QLUU, I:2C, -

(3.) De heere heeft een groumel banaſſe paſtºrmbt / bpſontera

lijtſt aſg mn balſchepbt tegen hen ſouben gheb:uitclien / Cſai.3c:9.

Het zijn leugenachtige kinderen. &#fat,75:4.

A. Vrage diºact moet men ootſt dan de beloften boubenaſg barr

aen ſtijaūe baſtig ? -

Antw. Ja: ſyſal. 15:4. Heeft hy geſworen tot ſijn ſchade, even

wel en verandert hy niet. #oſ,9:18.

B. . Vrage. HE)oet men oorſt can be beloften ſjouben / alg nten baet -

boo2 tot fonberuogt aen-gelenot 3

Antw. #heen: ilBant nopt mathmen een banbt tot fortbeſtct!

ben/maer ilan moet inten die quabe beloften hoe eer/i33e ſieger Egca

ften/ .3am.25:34. Davidſcyde,ten ware dat ghyu gehaeſtet hadt,

ende mij tegemoeteghekcºnen waert, ſoo en ware Nabal niemandt -

ever-gebleven. 1. Salil, 14:41. & 3 Vrage
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A. Vrage. âBaer boog mogût «Bobtg eere noch fjocberg groot gfie

m#
Antw. Doo: be ghehoogſaemhepbt ban ſinne oben in cent

ofobt5aligen manbeſ/Hilatth. 5:16. Laet u licht alſoo ſchynen voor

de Menſchen, datſe uwe goede wercken mogen ſien, ende uwenVa

der pryſen die in de Hemelen is. &#pijeſ.1 : 3/4/5. #oali.15:8. Hier

in is mijn Vader verheerlijckt, dat ghy vele vruchten draeght.

C. Vrage, #ekenen geeft ſoobanigij een geboogſaemgept
ban oſjoûrg llPetten ! w

Antw. Deſe na-bolgenbe: -

(1.) ?{ſg men op de minſte kenniſſe bandBobtg ſlBet/ghcreet fg

te geboogſamen/hebbende een boognemen om al te ſuſſen doen/dat

mp netſtaen ſuſſen GBobtg wil te5ijn/1.39etr. 1 : 14. Als gehoorſa

me kinderen. ?Ict.9:6. Heere, wat wilt ghy dat ick doen ſal.

, (2) 3 ſg men in alles ſomber umtſonberinge /45obtg ſtemmegte

hoogſaemt/ Deut,5:33. In al denwegh die de Heere u gebiedt, ſult

# gaen. Hºebg. 13; 18. Als die in alles willen eerlijck wandelen.
3ſal. IIQ:Ior.

(3.) #lg mp ſeer begeetigh5ijn) om bagelijtr meer en meer dan

Goörg wil te metſtaen/HAfaſ.119:33. Heere leert my den wegh uwer

inſettingen. ?ºtt.9:7.

(4) #ig my djobtg wil en wetten meer achten als al het arrûte

ſthe/miſſende tiener ſelfg het iepen verlieſen/alg gbobtgâldetten te

overtreden/?irt.5:26. Men moet Godt meer ghehoorſaem zijn, als

de Menſchen. Dan..3:18.

» , vººr iDat behoort ons te bewegen om een grºtesthanſarm
te 3ijn ?

Antw. Beſt beweegh-redenen: -

(r.) @Bobtg authoriteyt en machtig groot/bit bit gehicht/JTlal.

1:6. Benick een Heere, waer is mijn vreeſe? jer. 18:6. Ghy zijt als

leem des Potte-backres in mijn handen,ſeydt de Heere-). -

2.) Goûte weldaden 3ijn menighpuſbigb/bit onſe gehoorſatma

* henut beogghen/ ſtom. 12: 1. Ick bidt u om de barmhertigheden

Godts. Lut. 1:74/75.

(3.) il?y 3ijn boot heel beloften van ſtint te been arnherbon

ben om abobt gehoorſaem te ſuſſen 3ijn/#oſ24:22. Ghy zijt getuy

gen over u ſelven, dat ghy den Heere verkoren hebt om hem te die

nen. lºeba.8:1c. Dit is mijn verbondt.

(4) âècel zegens komt ben ghchoo?ſamen ober/enbeheel blotte

hen treffen hen ongheboogſamen aen/ipebt,5:9. Jeſus is allen die

hem gehoorſaem zijn, een oorſake der eeuwiger zaligheydtghewor

den. 3 oan. 3:36. Die den Sone onghehoorſaem is, Godtstoorn

blijft op hem.

Mid
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Middagh-geſangh

Op de twaelfde Dagh van de Maendt.

Stemme: #Aſalm 8. O onſe Godt,en Heer ſecr

hoogh gepreſen, &c.

I•

oºk miſ/mijn gſsobt! u reraiſing herhaepben)

I ſlºiſt mp het hert en tongh baer toe berepben:

Die u in al de hoogbfie eet niet geeft/ .

#g gantſtb onmacrbigh bat bij langer leeft.

2.

#tſt miſboot 't minſt en 't meeſt u band bempſen:

Trft mil u goethembt en u matrijembt paſen:

g5ijp hebt de eer van barith leefgcſont:

Tºrſt roem u bepſ ban 't 5aligeâ9echonot.

3

3Dan miſ itſt noth t1 grooten naem helpben)

't ſpeloof en b:eeft geen menſchelijtſt heftruben:

Tth ſpreeth van umellèet boo: kleun en groot/

#di ſpeeetſt voor u in't miùben ban út ûooût.

4.

JTlijn tongbig niet genoegh om u te reemen/

35al itſt met macthenbt it mijn iPader noemen/

&oo moet het leven komen tip beleer,

(dlottegriten bat gijp 3ijt een ſjepſigh ſºccr.

5

#eb irft belooft berbet'ringh ban mijn ſchen/

(ſºf dat itſt aen ben?trmen per ſal groen/

qPfeenigh pſicht) of cenigbanber bingij/

fit ſal 't betalen ſonûet miniſeringij.

$ 4 Het
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Het Leven in ons Beroep.

De derthiende Dagh.

" , vrage, JTheet een Chriſten altijd heſith5ijn met bépſirijtenban

«5ootjaligbenoten van €5obte dienſt? -

Antw. Een schriften moet altijot 45obt5alighleben/both alſoo/

bat hij ſich mach, en moet oefenen in een eerlijtſt beroep ban uit

tijûtlijtſt ſetjen/ 1. Cor.7:2c. Een# blyve in die beroepinge,

aer in hy van Godt is geroepen. i.&#inn.5:8. Die de ſyne,en voor

namelijck ſyne Huys-ghenoten niet en verſorght, heeft het geloove

verlochent. 2. Iljeſt. 3:IC/II. - -

#e #g iJet nooùigij dat niet een fich in een ſeſter beroep oefa

Antw. Ta : ſl3ant be ſcSighcpbt baert niet anberg alg heel

quacûts/2. Iheff. 3: Ir. Wy hooren van u, dat ſommighe onder u

ongeſchickt wandelen, niet werckende, maerydele dingen doende.

1. dºijeff,4:II.

A. Vrage. Zijn aſie Beroepen beg ſebeng gocht en geoogſoft !

Antw. dBeen 'mantbrie hebben een ſtijl man lenen bicnbcl/en

mereſötg tg ; ja bie groote fonden metfith ſfeept/ ofte die ten mina

ſten baer tot groote aenlenbinge geeft/GEphef.5: Ir. En hebt geen

ghemeynſchap met de onvruchtbare wercken der duyſterniſſe_'.

## 5: 22. Onthoudt u van allen ſchijn des quaedts. Huil.
• 23- w

. Vrage. #oekan men meten of ong beroep in dit tijûlijtſte ſchen/

een goede en geoogſofüeftijl 3n !

Antw. Dat ſtan men meten unt beſt regelen:

voor eerſt: #ntien het een beroep ig Vºt meldt eerlijtſt en ght

oogſofte oefeningen heeft / 45phef. 4: 28. Die geſtolen heeft, ſtele

niet meer, maer arbeyde liever, werckende dat goedt is met de han

# k Bijtſ. 4: 8. Al wat eerlijck is, al wat wel luydt, dat be
CIlCKt.

Ten tweeden: ſnbien ngomt Lieben in ſon een beroep onder

oºgobtg3)oltſt hebben geleeft/Jlºart.6: 3. Is deſe niet de Timmer

man ? 3ïct. Io: 1. Daer was Cornelius de Hooft-man. &#rob.31:3.

Ick hebbe Bazaleel vervult met den Geeſt Godts, met wijſheydt,

ende met verſtandt, en met wetenſchap, namentlijck in alle handt
werck.

Ten derden : Indien de 3TAannen Goûte foobanige beroepſite

genboog goebt hennen/HLut. 3 : 34. Ende hem vraeghden oock de

Krijghs-knechten, ſegghende, ende wy, wat ſullen wy doen? Ende

hyſeyde tot haer, en doet niemandt overlaſt, mochte en ontvremt

'- n!S

l
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niemandt het ſyne met bedrogh, laet u verghenoegen met u beſol

dingen. 2ſrt.13:7. -

Ten vierden : ſntien ong beroep nocbigb en nuttigbig tot het

genienne mel-gaten ban bit tijbtlijtſte Ieren/fontier opertredinghe

bart dºoûte ilPetten/ 1.gºot. 12 : 17. Ware het gheheele lichaem de

ooge, waer ſoude het gehoor zijn? &#roù.31:3.

Vrage. #oe moeten hun ong in ong beroep daagcn?

Antw. âlen moeten beſe dingen doen:

(r.) âlºp moeten niet op ons eygeberoep meeſtarht geben/ont

baet inſtantpaſtighlijtſt en nuchtEatt te lenen/fiende niet ſgofeet

hoe andere ſjaet beroep maer heulen/alg mcſ hoe hun hot onſe belta

ben/r. Betr. 4:15. Dat niemandt onder u en lyde als een die ſich met

eens anders dingen bemoeyt. 1. (ibeſſ.4:11.

(2.) âlºn moeten niet btrfimmigij en traegh meſen / maer niet

ane niger en neerſtigheydt eng oefenen in enſe beroepinge/ &#rtleſ.

9: 1ö. Alles wat uwe handt vindt om te doen,doet dat met al uwe

macht. 33:on. To: 4. De handt des vlytigen maeckt rijck. JY:og.

2 I : 5. -

(3.) llpp moeten tegen alle ſwarigheden met gemoeht 3ijn/enbe

met gloetſimlocuighenbt beſeinig je te bonenſoetſten te ſteunen/ ſona

ber batrom ong beroep te laten baren/ 33:ob.24: (o. Vertoont ghy

u ſlap ten dage der benauwtheyt, uwe kracht is nauwe. 33:ap.22:13.

De Leuyaert ſeydt, daer is een Leeuw buyten, ick mochte op't mid

den der ſtraet gedoodt worden. HD2oij,2C:4.

(4.). âlon nioeten met een matige winninge te mºeten 5ijn/ſongte

gierigfjembt ong generende/33;on.28: 2c. Die haeſtigt, is om rijck

te worden, en ſal niet onſchuldigh zijn. 1. Jim 6:6/7/8/9/1c.

Vrage 25etrachten mn ban onſe beroepingen genoeg!)facin/aig

mm brſe dingen meſ maet nemen ?

Antw. #een : âlBant dit konnen te ljepbenen ootſt met boen/

# «Ehriſtenen moeten batt-en-bogen noch beſe bingben bra
trachten :

(m.) alàg moeten met bergenoegingeblphen in eng beroep/hoe

ſlecht en mocnelijtſt het ootſt ſoube mogen mueſen/ unt etſtenteniſſe

man 45obtg nooiffenigbembt/bit bit aſſegſoo regeert/ 1. Cor.7:24.

Eenyegelijck, daer in hy geroepen is, Broeders, die blyve in 't ſelve

by Godt. jub. #. 16. *

(z) app moeten boog onſt beroepinghen Bottgeerefordien te
betbirnbcil/ enbe ſh?ijti Leere te berricten / Kiir. 2: rc. Dat de

Dienſt-knechten de leere onſes Zalighmakers in alles moghen ver

# J. Cot. To: 31. Als wat ghy doet, doet het alter eeren
Godts. *

(3) ſlººu moeten in ong beroep ſco lenen/ bat mn hart in ben

lycerefcipe alg bienen/ende origfoo acn-ſteile:/aig Sit bact oper

relicnſchap ſuſſen ingeren geben/ dºgſ. 3:23. Al wat ghy doct, doet

dat van herten, als den Heere, ende niet den Menſchen. &.. 24. We

" " » - A& 5 tende
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tende dat ghy van den Heereſult ontfangen de vergeldinge dererſfox

niſſe: want ghy dient den Heere. Col. 4:1.

(4.)llPp moeten niet mennen bat ben 5egen boog onſt enge mijſ,

hembrſtomt / maer batſe ban ºobt komt / en baerom moeten mit

ben ineere batrom bepligijlijdt bibben/pſal.9::17. Beveſtight ghy

het werckonſer handen over ons : ja het werck onſer handen beve

ſtight dat 33ſal.127: 1/2. 't Is te vergeefs dat ghy# op-ſtaet,

late op blijft,etet broodt der ſmerten: 't is alſoo dat Godt het ſynen

beminden als in den ſlaep geeft. -

A. Vrage 25elieft het about aftijbt onſ beroepinghe te3egenen met

goede huinften ?

Antw. 3àren/mate het behaeght hem ben tenen rijck te maken?

cnbc ben anderen arm, 1.35am. 2 ; 7. De Heere maeckt arm, ende

rijck: hy vernedert, ende hy verhooght. Hºgob. 22 : 2. #ob 1 : 21.

De Heere geeft, en de Heere neemt. - - k

B. , Vrage.# moet ſtep foo een Chriſten bgaghen biearmig' enút ".
bie aſſeg in fijn beroep tegen loopt ? I

Antw. Sao ern qltj:iften moet beſchingen boen:

Voor eerſt: dºllen moet niet miſmoedig j mogben/nothfirij barr !!

oner queſten/atfiet men ooth bat het feifa be #obtſooſe meſgatti ,

HYſaſ. 37: 1. En ontſteeckt u niet over de Booſdoenders. 39gob.

Io: I 5.

Ten tweeden; ſºen moet tegen ſtoot niet murmureren/noth

te bacrom mnfeſen aen ſjobtg liefde / Joh 1 : 21, Naeckt ben ick

uyt mijns Moeders buyck gekomen, en de naeckt ſalick daer henen

weder keeren : de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de

name des Heerenzy# 13cbr. 1o: 33. Gºttſt. 9: 1. Jub.

&I. 16. De Godtlooſe

ſtaet.

Ten derden: JTºen moet hnachten ban aſie mphighenbt en

quaedtſpreken op andere uit het beter gaet/pſal 57:1. En benijdt

ſe niet die onrecht doen. Hººgon.18:23. «Eſai.8:21. De quade vloec

kenden Koningh, wanneer haer hondert.

Ten vierden: JRen moet geen quadcntibbeſent gebrupthen om

meberom tot boogſpoebt te komen/ maer men moet beſt atmtocht

met lijûtſaehnbepbt nerbzagen/ #at.5 : 11. Ghy hebt de verdraegh

ſaemheydt Jobs gehoort. H3gon. 3c: 9. Opent uwen mondt, ende

oordeelt gherechtighlijck, ende doet den verdruckten, ende noodt

druftigen recht. l

C. Vrage. iBaer micbe moet een arm Hºllenſtijfith bertrooſten in
fijn armoede? l

Antw. Jlâet beſt gedachten : 1

(1.) JDat beſeffaer ban Gobt ſtornt/ bieberſtaet bat bitſooboot

ong beſt tg/gon 1:21. Godt gaf, Godt nam. Yſal.119:57.

(2.) Dat mpſonnige henſchen 3ijn/bie aſſeg hebben netheurt?
en maerbigb5ijn in bei)eiſe gemo:peil te mo:ücn/ JHitl). 7:9. # ſ

zijn murmurerende, en klaghen over haren 2 !
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-

ſal des Heeren gramſchap dragen, want ick hebbe tegen hem geſon

dight. #ſtoml. 3:19.

(3.) Dat dit het ſot ban be b?oomffe ig geïnceſt) en de tatambere

gfabr3alige norb heel armer 3ijn getueeft aig min# 3llati.8:2r.

Jeſus ſeyde, de voſſen hebben holen, ende de voghelen des Hemels

neſten : Maer de Sone des Menſchen heeft niet daer hy het hooft

neder-legge. Mut.16:21. -

(4.) Dat dit aerötſcije goeùt maer een pbele ſchabune ig/ maet

bat üe geeſtelijt'ie goeücten/ ende beijengifcije rijrkbommen be bea

ſte5ijn/be mettlit 35obt aen bc utome?Erme gijcben mit / Hat.2:5.
Hoort mync geliefde Broeders, en heeft Godt niet uyt-verkoren de

arme deſer wereldt, om rijck te zijn in't geloove, ende Erfgenamen

des Koninghrijcks, 't welck hy belooft heeft den genen die hem lief

# i3eb2. Ic:34. 1. Cot.I: 27. De ghedacnte der wereldt gaet

voor-by.

"E#" il)act ſtomt de boo?-ſpoeùt in onſc bcrocpiughe ban

Cn f:

Antw. âDan ſjobt/ſ):op. To: 22. Den zegen des Heeren maeckt

rijck. HYſai. 127: 2. De Heere geeſt het ſynen beminden als in den

ſlaep. “Job I:21.

A. Vrage. Hig alſe rijckbom een 5egen man ſjobt ?

Antw. dſ)een/mant de 45oötidoſic ontfangben in Göbtg toorn

be tijbflijtiie goederen/#ier. 12:1. Waerom is der Godtlooſen wegh

voorſpoedigh? Wob 21 ; 7. Waerom leven de Godtlooſe, worden

oudt, ja worden geweldigh in vermogen. 33ſal.73:7.

B. vrage, ſpanneerig berijtſtbomieën;rgen van Gobt?

l

Antw. ?tig beſcIbigbe acn 45aurg ſtinderen mogbt ghcgheben

ten goede / 33ſaſ. 127: 2. Hygheeft het den ſynen als in den ſlacp.

#nu.6 :33. De andere dinghen ſullen u toe-gheworpen wor
CIl

C. Vrage moattupt ſat men honnen meten of ons berijdbom
ootſt tot 5egen 51' gegeben/ende of my bie muctbeſitten ?

Antw. Hmt beſt teyckenen:

(1.) ?tſg mp ongbette bact boa? niet ghcboeien verſocht te 3ijn/

om acn bc merelbt baſier te mo:öen/ HYial. 62: Ir. Als 't vermo

ghen overvloedighaenwaſcht, en ſet er het herte niet op. Beut.

32 : I5.

2.) ?tſg mn de goederen niet hebben alg bifielen en boo:nen/

bie ong beletten in de plichten aan onſe gBoot3alig!jept en ſjottg

bienſt/dillartij. 13:22. De verleydinghe des rijckdoms verſtickt het

woordt, ende het wordt onvruchtbaer. JBatth. 6: 24. iBab.2 : 6.

Wee die vermeerdert, het ghene ſyne niet en is, en die op ſich ladet

dicken ſlijck. -

(3-) ?itg mn baer boot niet perſepbt mo:ben tot be ſonbeman

hoobaeröme/berartjtinghe beg?temen/micvelutſbcybt/onersaeot/

gietigbejudi #t. J af. 2 ; 3. Soudet ghy ſeggen tot den armen,#
- - ghy

r
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C.

ghy ſtaet, ofte ſit hier neder onder mynen voet-banck? 1. fitn.

6:17. Segget den rijcken in deſe tegenwoordighe wereldt datſe niet

hooghmoedigb worden. 3Lur. 16:19. Daer was een ſeker rijck Men

ſche, ende was gekleedt met purper, ende ſeer fijn lijnwaet, levende

alle dage vrolickende prachtigh.

Vrage. 3 laach nien melatbranden om rijtſt te mo:ben ?

Antw. Jllen machineſ bintigb 3ijn om het burg tenecſo:ghen/

maet men inlach niet na vijtſtûom jagen met een onbergbenoegh.be

begeerte / mant dat ig gietig!jembt/ 1. Jim. 6:9. Die rijck willen

worden, valien in verſoeckinghen, ende in den ſtrick, ende in vele

dwaſèen ſchandelijcke begeerlijckheden. 3):ap.24:3/4.

Vrage. âlBaer ûgo: behgoten mn af-geſtijgitiit te ſpo:ben ban dat

t'ſamen-ſtij:apen banrijtſtbommen?

Antw. Doo: beſe beweegh-redenen: -

(1.) #n rijtlidommen ſtelten beet gebaerlijckheben en berbinte

titiggen tot GBoot5aſigilenbt/en tot be 5atigbemidt/.3ilattij. 23:19.

# ſeyde tot ſyne Diſcipelen, voorwaer ſegge ick u, dat een rije

# ſwaerlijck in het Koningrijcke der Hemelen ſal in-gaen. I. Clm.

: 9/1g. -

(2.) Alſºn hebben niet beetgan boen om te leven, en be noth mine

het ig ging nogüigi) om wel te ſcben/ ſiut. 12: 15. Het en is niet in

den overvloet gelegen dat yemandt leeft uyt ſyne goederen. 1. Cim.

6:8. Als wy voedtſel ende deckſel hebben, wy ſullen daer mede ver

genoeght zijn. -

(3.) Cerritºtbommen aan dit ſeben zijn ſter ontrafie en onght

ſtatig!je goederen/tie mentitbreijtſiſtant te merusſen/maer boot

dan een goeet-gierige%ieſe atg niet ſluaerden mocht ûûg?-ſteſien/

3):ob.23:5. Sult ghy uwe oogen laten vlieden op het ghene dat niet

en is ? want het ſal ſich ghewiſſelijck vleugelen maken, ghelijck een

Arent die na den Hemel vlieght. #af.5:1/2. - . . *

(4.) De ſtift tot rijdtbom mo:öt lichtelijtſt be fonbc ban gierig

heydt, die een afgoderyefg/ en herploecht boog oGoûtg onghen/

<Col. ; ; 5. Doodet dan uwe leden die op deraerde zijn, namelijck,

hoererye, onreynigheydt, ſchadelijcke beweginghe, quade begeer

lijckheydt, ende de gierigheydt, welcke is afgoden-dienſt. Gpſjeſ.
5 ; 5. u

Vrage. âlºact in beſtaet ban be rethte gheſegentiendt van ten !

Goû3alige ºlieſt/omtrent de tijûtlijtſte goederen ? -

Antw. #n beſt geſtalteniſſe begijetten: -

Voor eerſt : JDatmen om groote rijtſtbommmen noch bibbel noth

arbenbr/#Ngub. 3o: 8. Armoede, noch rijckdom en geeft my niet.

392op.23:4. - - -

Ten tweeden: ?tig op onſen neerſtigben arbenut benrijtibom

boſght/bat mij bie niet perftooten/inder dat hun cc felbigemel ſta ,

brupthen/borij alg een toe-huerpſeſ in dit tegen Aſal,62: II. Als

't vermoghen overvloedighaenwaſcht, en ſet 'er het"# op.

\ jl. aftij,
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HE)attſ). 6: 33. Soeckt eerſt het Koninghrijcke Godts, ende ſijn

gherechtigheydt, de andere dinghen ſullen u worden toe-ghewor
11.

P*#en derden: 2LIG mn mei te b2cben 3ijn in cnſe ſtatr hoe Sir ootſt

boc2-paſſe / nergſenetght 3ijnot ober be geeſtelijche tptſtcommert

ber 2<icle/ 1. Gitm,6,6. De Godtzaligheydt is een groot ghewin met

yerghenoeginge. &.7. {}ch:.13: 5. ü wandelzy ſonder gelt gierig

heydt, ende zijt vergenoeght met het tegenwoordige_.

Middagh-geſangh

Op de derthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 1. Die niet en gaet in der
Godtlooſenraedt, &c

I•

«Een ſt)enſch en paſt betrageſebigbepbt/

G #et beſte beoobt geeft engen niptightybt:

Jºdt tiluct in een beroepingh eerlijtſt legen/

iſ ºa bai. Het moet in Goûeg iBoo:bt beſchieten:

#nbirnith ooo nijjn banbeſſtbenu ſpoos illet/

&odig myn minſt mp tot een bloerſt geſet.
2,

ijde dat het nºg in beſemtreſttgart/

#tſt ben jetnoegift in brſen minnen ſtaet:

Sº th ſai gettotiºn en bipfigh 't mijn betratſjten/

«En n!!! ballaiſeſſimne fttefieli Inartjten:

& De grootſte minſt tg nopt mijn hoogijſte menſtij'

Vlatt/batidt dienen matij, cn Goût en ſlºtnſth.

5 • -

Schoon Satitſt ban geenſchat haci ober hoop/

Jllaer Datitiſonifijorg pct totfthauerſtoop:

Stijgon dat Irſt ootſt in armocü gantſch betachter/

'li lºopt haer in geen terijtbeerbigbembtg â9ttarijttt:

## ügaegh geüulüigij dit betûgicitgijſot/

#ti trooſt mn met de gocû'retiran mijn 65oût.

w 4.

JInaet both inbien belbeer one gootſpotot geeſt/

een miſ batmen met boten nogbt-buft heeft:

dºet goeüt moet ong de beugijben niet onttterken:

#ºtſt moet in boogſpoeütgantſc# mijn hert netmerken

Sct banch aen «Boot/en tot miſbabigbepbt/

«Daul ig in 't Goebt in 5egeningh bettindt. 'Het

- e
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Het Leven in de Wereldt.

De veerthiende Dagh.

&A. Vrage. JAabemael een ſtrafſtennebenig andere JI)enſchen ootſt

ſeben moet in de merelútſtje Beroepen, margijn fith ſeiben aig ana

bert.jllenſchen acnſteſſen : -

Antw. dſ)cen/ macr aſ-boe-geel in febcn in bemcreſbt/foo moe

ten mn nochtans niet tegen alg of ºng, maten van bemereſt/iſioni.

#2:2. En wort deſer wereldt niet gelijckformigh. &#ſai.61:9.2-atij.

: 23,

B. , Vrage. ſbaer op moeten ten ban acht gemen/opbatmn ong ban

ide mtreſöt af-ſonberen :

Antw. dſ2ebenig bele antöcre binghen/foo moeten mp acht ſlacn

mp be uptmenbigijcûen man kleederen, en ban vermakelijckheden,

1. |Betr. 3:3. Het versierſel der Godtzalige en is niet in't geneuyter

lijckis. 1. Betr. 3:4. 1. jean 2:15/16.

A. Vrage. #g bét ongeee:toft/köftelijtſte hleebinge te bzagen 3

/ Antw. #Been : #bant iiitben van groote ſtact en acnſienlijtha

hembt mogen die ſtoffelijdtijeben met gebrupthen/bemple het ſtijcpa

ſelen gooig 3ijn/ haag, 2 ; 9. Myne is het ſilver, endemyne is het

gout,ſpreeckt de Heere der heyrſcharen. Hºgob.3o:2o. Hlaattij.6:29.

Salomon was in ſijn heerlijckheydt bekleedt. - -

18.E #nnen begroote en machtige ſieben hatt bier in oorſt ,

ontſtgen : -

Antw. #afeerfinaerfijth/ Itit.16: 19. Een ſeker rijck Menſche

was gekleedt met purper, ende ſeer fijn lijnwaet. i3 of 1 : 8. «Eſai.

3:24. In plaetſe van een wyen rock, ſal verbrandinge zijn.

C. ' vrage, ſpat mife:tintſ moet begaen omtrent behietbinge &

Antw. l3et miſbguitſt befiaet bier in: -

voor eerſt : 3ëig beïsteebeten verre boben het beroep, en boten

de ſtaet gaen/ſlur.r6: 19. Daer was een ſeker rijck Menſche, ende

was gekleedt met purperende met ſeer fijn linnen. &#ſai.3:16. Daer

Om# de Dochteren Zion haer verheffen.

Ten tweeden : ##g berbelheben en p?ontſterrenteſter moeten

geſorijr/ſonteer aenſſen ban eenige teſten of ergerniſſen/Cſai.3:23.

De fyne linne deckſels, ende de hulle-doecken, ende de ſleuyers.

1.pitc.3:3. versierſel ſtellen in't vlechten des lay, en in koſtelije
kekleederen.

Ten derden: ?Eig behſeekerenſoo ongeſtabigb5ijn/batmengte

bunrigi) na beranberinghe / en na nzembe fatſoenen begrerigbig/

Zepij. 1: 8. De Heere ſai beſoeckinghe doen over de Vorſten, en

de over de Kinderen des Koninghs, ende over alle diehaer#
Cn
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#:

:

den met vrende kleederen. &#ſai. 2 ; 6. Haer luſt is aen de vrem

de-).

Ten vierden: 3[ig het ſticebt een levrey ig ban een hoobaerbigh /

mbe{/ en mersſotg bette/ &#ſai. 3 : 16. Daerom dat de Dochteren

Zions haer verheffen,ende gaen met uyt-geſtreckten halſe&c. i3oſ.

2 : I.

C. Vrage. H!Paerom moeten mp ons machten van bit miſbgtiptk
iöer ftiecberen !

Antw. (ſBm beſt redenen:

(1.) Dit miſbruptſt der hſeeberen ig een ſchenbigh miſbzitpeſt

ban 45obtg gaven/bempie bekleeberen tot bit epnbe niet 3ijn ghce

geben/13 of 2:8. Ick ſal wegh nemen mijn wolle ende mijn vlas,die

nende om hare naecktheydt te bedecken. ſben.3 : 17. ſtom,8: 2c.

Het ſchepſel ſucht over deſeydelheden.

(2.) lºetig een bemijg van een meteſttg/biteſcheſfirſt/hooraete

bigb/en onſtuipſch gemoebt/ſozen. Ig. Ende ſiet, een vrouwe ont

moete hem in eenHoeren versierſel. eſai.3: 16. Sj er 4:33. wat

ſult ghy dan ghy verwoeſtede : alkleedet# u met ſcharlaken, al

versierdet ghy u met gouden sieraet, al ſchuyrdet ghy u met blanc

ketſel, ſoo ſoudt ghyu doch tevergeefs#
g(3.) #ctiefeer ergerlijth boog het geziffenbom/mant baer heeft

niemanöert ſlâetten) 1.ötini,2 : o. Dat de vrouwen in een eerbaer

gewaet, met ſchaemte, ende matigheydt haer ſelven versieren, niet

in vlechtinghen des hayrs, oftegoudt, ofte paerlen, ofte koſtelijcke

kleedinge. 1. |Betr. 3:3/4.

(4.) oſsobt huiſ om dit miſbzineſt her ſtiet binaire finareftraffen

ſenben/affai. 3 : 24. Ende het ſal gheſchieden dat er voor ſpecerve

ſtanck ſal zijn, en de loſſigheydt voor eenen gordel. 2-eph. 1:8. Ick

ſal beſoeckinghe doen over die haer kleeden met vreinde kleede
reIn.

Vrage. #Batmate ſat men dan botaert in bit kfeebinge 3

Antw. #t hoe met dit beſmarrinth is te beſthangen om hat he

ſonbe meeſt in het bertefteeckt/ſoo kan men nochtang beſt geniene

nt regelen grºen:

- # plber Hbºrnſche nieet acht genen op fijnſtaet en beroep om

te fnen mat baer in betamelijrit 511/3ſblatth. 1r ; 8. Die ſachte klee

deren dragen, zijn in der Koningen huyſen. HAfaſ. 45 : 1e. De Ko

ninghs Dochter ſtaetaen uwe rechter-handt in het fijnſte gout van

Ophir.

# 3De bagen aan Enſombere blijdſchap oft'ſamen-horriffeſiona

menten tierlijtket hierbt het herv bonen beannere bagen/ JEaſrij.

22:11. Daer was een Gaſt, diegeen bruylofs-kleedt aen hadt. 11ut.

15:22. De vader ſeyde tot ſijn Dienſt-knechten, brenght voort het

beſte kleedt. 2tpot. 19:8.

(3.) Die onneobige uytwendigheden moet men ſecr beſmorgen/

&#fai; : 2°. De hooft-krooninghe, de arm-versierſelen, de bintſe

len,&c. &.18/19/21/22. (4.) Hºet
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(4) {}et fatſoen berturreſt moet niet genofght mo:ben/ºfntien

het ergljerlijdt is 7 macr alg het midtel-matigh is / foo moet ten

ofhriften bier toeſter tragelijth fromen/ om te mereſt niet gelijta

foninigij te 5fjn/iſion. 12 : 2. En wordt deſe wereldt niet ghelijck

formigh. 1.#can.2 : 15/16. 1. Iſjeſj.5 : 22. Onthoudt u van allen

ſchijn des quaedts.

(5.) âlBij moeten ong ijctte niet berharben tegen begenmenne hte iſ

ſtraffingen bet3):ebitanten/mant die meten beſt/mat in beſcnbc

tamelijtii 311/iºen:.13 ; 17. Zijt uwen voor-gangeren ghehoorſaem,

ende zijt deſelvige onderdanigh. 1. Cor,7:31.

(6.) âlBg moeten altijbtg in aſie monfeiigje boo?-baſſen/ be bepe

ſignſte 3nde ſticſen/cnbc battoni lieper mat beneden onſenſtaet gt,

ſtſectºr garn/ aig boven onſenſtaet / tot hemíjg batong herte niet

ſjoagijimgeüigl) iG / Coſ. 3:12. Doet aen ootmoedigheydt. 1.]beſt.

2: 4. 1. GEini. 2 ; 9. Dat de Vrouwen in een eerbaerghewaet, met | |

ſchaemte, ende eerbaerheydt haer ſelven versieren.

B. vrage. 25eftact van het ſtijgiftenbom in beſc untmenbightben?

Antw. jàeen : jillaer nctijtang beſtaer bet Chriſtendom niet

ſnel/alg men oacſi op be uptipendigheiden geen atijt geeft/ 1.Cor.

6:2C. Verheerlijckt Godt in u lichaem. jlaattij.5:16.

B. . Vrage. Zº rijdt dit niet teggen de ſtijgiſtelijcke rapbepbt/batmen

ſoo naum op be fiſceheren foute moeten atijt ſlacn 2 - , w

Antw. HPren : âlDant be ſtijgiſtelijtſte banbepbt beſtart niet in

een ongebondenſoffigbepbt begpireſtijg/maer hier 5ijn beſt iBet

ten / 1. Cor. 1o: 32. Weeſt ſonder aenſtoot te ghevenden Joden,

ende den Griecken, ende den Ghemeynten Godts. 1. Cor. 6: 12.

Alle dinghen zijn my gheoorloft, maer alle dinghen en zijn niet

oorbaer. º

A. #ge 2Xijn dan alle bie koſtelijckheden te bergijeefg gheſtja,

pend

Antw. jàren : maer behalt en dat beſeftijepſcien Goûtghtboy (

ben mogöen boo: @11uneig ſtionftenacrg/ſoo ig bit maerbrubt/Dat

«Sobtſjn ſchepſelen geeft om na gelegenrhepb ban ſtaet en beroep

matigjſtjtſt üe ſelbige te gebruutſten/tot 3ijnüet tere/ 1. @Jim,6:17.

Godt verleent ons alles rijckelijck om te ghenieten. 1.dſor. 7:31.

-#. Alle ſchepſel Godts is goedt, met danckſeggingeghe

ruyckt.

A. Vrage is 't al geraben dat men ſich ſteſſe tegen de gemepnt ge

huoonte# jlºenſtben ? f;

Antw. #a/ alg die ghemoonte ſtrijdt tegheng befoon aan het !

oCh?iftelijtſte ſcoen/ gat. 1:27. De# Godts-dienſt is deſe,ſich

ſelven onbeſmet te bewaren van de wereldt. 1.3betr.4:3. 3. Joan.

# II. Gheliefde, en volght het quade niet na, maer het goe
&-).

B. Vrage. JPlaetfaltbe ſoa een ſerijte fiſeetingſje niet ſtijgintn nagierigjepbt te finaſten ? ſſerijte gije

AntW.
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#

Antw. ſfeen/ſoo manneer als men rijtlicintſ, acn arme TIieben

lhºt-beelr/mant ſjiet boo: moet men üail fo:gt d;agen/ Job 29:14.

Ick bekleede my met gherechtigheydt. &#ſai.58: 6/7. Is t niet, dat

ghy den hongherigen u broodt mede-deylt, ende de arme verdreve

## huys brenght : Als ghy eenen naeckten ſiet , dat ghy hem
eCKt.

A. Vrage. 31)act ſouben mn ban ban aſſe JI)enſtben niet beſpot

mogben/alg mn fog ſlecht geſitcebt gingen ?

Antw. 1)ttig beter ban Hilenſtijen beſpot te mo:ben/ alg van

63cbt geſtraft te mo:ben: Defcbgeeſt moet ong het goede niet doen

natt-laten/ſiom.12: 21. En wort van het quade niet overwonnen,

maer overwint het quade door het goede. 1. Sctr. 4: 3/4. # crem.

15: 19. Keert ghy tot haer niet weder, maerlaetſe tot u weder-kee
IG-Il.

C. Vrage. Is 't niet gocht batmen aen het maſten ban bieſtoffelijca

fic fiſcederen bele Jºllenſchen ſjaer b?ooût (art minnen 3 -

Antw. Dit tg het oogſjmerth niet van die Strtele meteſbtg ſtine

beren: Both bient gbemeten/batmen de liefde niet moet oefenen

boo?ſonbige middelen/maer men moet altijbt goede midbeien gea

bzunitſten/mant be5egen moet van GBobt af-ſtomen / ])?ob. Ic:22.

De zegen des Heeren maeckt rijck. #Aſal. 127:2/3. ?ttt..19: 25. De

metrius masckte Tempelen voor Diana van ſilver: en ſeyde, Man

nen, ghy weet dat wy uyt dit gewin onſen welvaert hebben.

JB. ſ# 3tſg nu niemandt jier in fepſbe/ ig bit niet een hſepnt

onDe G

Antw. JBeen: HDant hoe de ſonte gematſtelijtſtec ig om naer te

Haten/hoe de ſonde grooter gnbetalneſtjeſthembt tg/gºſai.3: 17. De

Heere ſalden ſchedel van de Dochter Zions ſchurfdigh maecken.

dPatrij.5:19. De minſte geboden moeten niet ontbonden worden.

«55etij. 13:19. -

C. Vrage. #3oe moet fich dan een dCingiften gebragen?

Antw. Geen dºſſpiſten moet fijn fileeüeren beg lichaemig 2

ften tot noobtroenbigbembt/ en tot een matighe eerbaethembt /ſoo

notijtang/batmen bact in het infonberfte bettierſci niet en ſteſſe/

maet batnten attenbe met meetbct ſogge boo: het ſilecbt bet%isic/

1. Detr.; : 3. Welcker versierſel zy, niet 't ghene uyterlijck is. &#. 4.

Maer de verborgen Menſche des herten in het onverderfelijck ver

gierſel eens ſachtmoedighen en ſtillen geeſts, die koſtelijck is voor

Godt. &#ſaf.61:1c. 1. &im.2:9. -

R. · Vrage. Zijnber meer uptmenbightben het mereſt/baer be &ijgia

ſtenen acht op moeten ſtaen?

Antw. #a/Matt 3ijntte oeſt : ghelijth barr zijn aſſe biebſerfthee

'Hijtſte tijbt-ſig:tingen/ en ſpeel-bagen in ſtermiſſen / tr. m.goan.

5:19. Wy weten dat wy uyt Godt zijn, ende dat de geheele wereldt

leyt onder het booſe. itoin. 13:12/13. &#pjeſ 5:4. Gn-eerbaerheyt,

ſot geklap, geckerye en betamen niet. -

(JE Vrage,
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E. Vrage ſtonnen beſc üinghen niet beſtaen met bedCijgiſtelijthe

vryheydt?

Antw. ſneen: âBant Chriſtug heeft ong gijeen bruhembt gege

ben boo: het bleeſth/maer hn heeft het felbight een naume toom in

be monūt geïembt /JIBatth.7: 13. Gaet in door de enge poorte-v.

3ſblatth. 5: 3C. JLRattij. 11 : 12. De Geweldighers nemen het Ko

ninghrijcke Godts in.

C. Vrage. âlèat quaebt ſteeritt ban in het ghehauptſt ban bemereſota

ſtbe wetmatiingen !

Antw. Dit quaebt ſfeetltt baet fn/ bat hier boog:

(r.) Defmathemo:ben ge-ergert/ergerniſſe ig te mm.ben/I. Cor.

8:1c. De conſcientie des genen die ſwak is, wort geſtijft ſâoni.14:13.

(2.) De ſitſigie me:bt gijcſaſtert/alg of beſeinigije ben cupmen

toom tot een ruulpg ſepen gaf/ G55ech.36: 2c. Sy ontheylighden

mijn heyligen naem. ilioni. 2:24. De name Godts wort om uwen't

wille gelaſtert.

(3.) De buutſi mo:bt ban meer glycbient aſg Bobt/ſ)hiſ. 3: 19.

Welcker Godt is de buyck. 2.@ſini.3 : 4. Sy zijn meer Liefhebbers

der welluſten als Liefhebbers Godts.

(4) #iet boog mo:bt de ſtratht der mart 35oot5aligbembt bere

booft einde beigenlige 45eeft behoeft/gpbeſ 4:3o. En bedroeft

den Heyligen Geeſt Godts niet. #ube &.4. Sy miſbruycken dege

nade tot ontuchtigheydt. -

B. , Vrage. Jlloet men bangheljeelfonder eenigij netmacth itben in

beſe merelút :

Antw. Goûtſaet ong toe een matigij en hantitbaet gheh?untft

hanaſſe ſinne ſchepſelen/2itt. 14: 17. Vervullende onſe herten met

ſpyſe en vrolickheydt- 1.6iim,4;4. 1. Tim.6:17. Hy geeft ons alles
rijckelijck om te genieten. w

C. . Vrage ſDat regelen moet men ban maet nemen in onſchermae

ſteſijtliſjeûen ?

Antw. Ceſena-boſgente: -

Voor eerſt : JElcn moet de bermaftelijtſtheben beſte ſcheng niet

te hooghachten, iſ bijil.3 : 19. Welcker Godt de buyck is. 2. Cinl.

- 4.

''Ten tweeden: hen moet hart niet dickwils inbrfſtblutſen/

2.33etr. 2:13. Deſe ſullen verkrygen den loon der ongerechtigheyd,

die de daghelijcxſe weelde haer vermaeckachten. Lut. 16: 19. De

Rijcke-man leefde dagelijcks prachtigh. - / - a. A - - -

Ten derden: dºllen moet toonen/batmen het herte in biebingen

niet paſt heeft ghehecht/ maet batmen berntactſt heeft in andere

hzeughbe/ſioni.14: 17. Het Koninghrijcke der Hemelen en is niet

ſpyſe en dranck, maer gerechtigheyt, vrede, en blijdſchap door den

Heyligen Geeſt. ſbſai.4:8. -

fen vierden: jihen moet in aſſe bemibbeſmatige vermakelijth

- íjtbenficijfett omficijtigi) Ugagen/ en geſtabigſj bsaouiniert#

l

*
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baetunt geen berbarſtinge band Bobrg gijeboot/en ergerniſſe boot

iefmatfie/ſaſ nooit-Honten/lºgop. 29: 11. Een ſot laet ſijn gant

# geeſt uyt. Hube g. 12. Deſe zijn vlecken in uwe liefde mael

CIl.

vrage. âl?aer boot moeten mn op-ghem echt mo;ben/ om ong in

- rongeoogſofbebermaftelijtlthcben niet te buiten te gaen ?

Antw. Doo2 beſe beweegh-redenen:

(r.) Gtbentſit bat op foodanigbermben be Satan meeſt ſijn net

ten ſp?ept om 2Zielen te bangen/ 1.33ett. 5: 8. Zijt nuchteren en de

waeckt, want uwe tegen-partye de Satan, gaet om u als een brieſ

ſchende Leeuw, ſoeckende wie hy ſoude moghen verſlinden. Jat.

4 ; 7.

(2.) De ſterf bagh / en be bagh beg ſBozbeeſg ſoube ong in ſoo

een merelbtg ſeben niet bienen aen te treffen/Jllatth.24: 38. Ge

lijck ſy waren in de dagen voor de ſunt-vloedt, etende en drincken

de. &#. 39. Ende en bekende niet tot dat de ſunt-vloedt quam-.

&#.49/56. Lut. 21 : 34. Datu herte niet te eeniger tijdt beſwaert en

werde met dronckenſchap en ſorghvuldigheydt des levens, op dat u

dien dagh niet haeſtigh en overvalle_x. -

(3.) âDe maerbigbembt van onſe geeſtelijtſte ſtaetig te heerlijtſt /

aig dat mn ong, aen foobanige bunlig!jeben beraetbe foute berga

pen/I. Betr. 2:9. Ghy zijt een uyt-verkoren geſlacht, een Koningh

lijck Prieſterdom. Sijll. 2:15. Op dat ghy als lichten ſchynet in een

krom ende verdraeyt geſlachte ->.

(4) 65ebentht dat de ipeert op aſſegſcer naume achtſſaet/embe

bat bij ong baet om in ſjet 45erichte ſaf brengen/ &#tcſeſ. 11; 9. Ver

blijdt u, ô Jongelingh ! in uwer jeught,ende laet u herteſich verma

ken in uwejongelinghſchap,ende wandelt in de wegen uwes herten,

ende in de aenſchouwinghe uwer oogen : Maer wetet dat Godt om

alle deſe dingen uſal doen komen voor 't gerichte 33ſal.14:2.

Middagh-geſangh

Op de veerthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: HPſalm 33. Weeſt nu verheught alle

ghy oprechten, &c.

I•

oºk leef met JIAenſchen in be merribt;

I #llaet 't filtebt beg mtreſotg paſt nip niet/

grſt gat niet ſtoffelijtſt bepetreit/

't jiumteſ ig oorſt mijn tieraet niet:

3 titfoetſt beter ſtijoongenot/
&L 2 3Dack
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3Daer in beter ſoon ſenbt/

't Gººierſeſ ban 't grmeebt:

2II dat merciotg mcſen/

diRath in die mitt mcſen/

JBie Goûtg milſt doet.

2•

geothſooid: kom tot ſtart en teren/

35oo nlarij itſt b?agen beter fileebt;

Jºl?act Jail notij ſtomt min Chgifitig ſecrett/

dàiet upt te melden al te betebt:

'li jl)oet met nicum: fituffen/

3inb're niet berbluffen/

}}oogaeröp en p?ontſt/' -

direft hier geen betſtſjooningij/ -

gênfiunſtje hertooningb
-

3g een helft begonch.

5

gſcſt moet mp botſt fo:ghottttigh machte

Dan moeteſbiſche meiſtiftigjepbt/

inſpijg en bganti/bp bacglybn narijft:

SDc gij:iſten giirijtig matigjehût.

'H JElarij bieſtſjepſeig nutten/

jihaetitfi moet in 1 ſtutten/

JDat irſt tijbt en hert

oºiantſcijntet gae begchett

(Çot dat b2citgijbig!j icben/

3inberg naetittingſmett.

Het Leven in het Houwelijck.

- De vijfthiende Dagh.

A. Vrage. #ebben met mate op ong ſciben acht te ſlaen ten opſitſjtt

Dan een G5oiſt5aſtgb ſeben ?

Antw. #ºern/inate my moeten ootſt op malhanteren atijtght

ben / #eb2. 1o: 24. Laet ons op malkanderen acht nemen, tot op

ſcherpinghe der liefde, ende der goede wercken. H3ebt. 3: 12/13.

1.&ltjeſf.5; 14/15. Vermaent de ongeregelde->.

# iële zijn ons te maeſfe bact nºg nietſ acht opſlaan
tulOcten d -

Antw. De eerſte en maeffebanbt ban briembtſthapfg httijolle

melijth/meer doe: Man en vroumaſhanberen te natſte 3ijn/3th,
2:24. Daerom ſal de Man Vader en Moeder verlaten,ende ſijn Wijf

acnkleven, ende ſy ſullen tot een vleeſch zijn laattij.19:6. V
rage,v .
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A. Vrage. #g bit een goede ſtart boo: een Cljgiften/bat bijr:#

C.

B.

een goumelijtk begebee -

Antw. Ja / niet alſeen is het een goede ſtart/ maer betig oorſt

een ſeer nuttige en noobigt fiatt/ Götn.2:18. Het is niet goet dat de

Menſche alleen zy. l3eb2.13:3. Het houwelijck is eerlijck onder al

len, ende het bedde onbevleckt.

Vrage. ©m rebenen moet men beſen ſtart boo: eerlijck,

nuttigh, en noodigh achten ?

Antw. dſBin beſe redenen: *

(1.) De #inſtellerig abobt bcapaber/in het Yarabijg in beſtaet

het ljepſtgijenbt/d Ben. 2 : 21. De Heere Godt bouwde de ribbe, die

hy van Adam ghenomen hadde tot eene Vrouwe, ende hy brachtſe

tot Adam. Jlaattij.19:6. -

(2.) geſitg Chriſtuig is boon mibbeſ van berſchenbc ſlºoumelijte

Iten beta3co?-ouberg/epnúelijtſt in be mereidt gijrſtomen unt een

Maeght, &#ſai,7:14. Siet een Maget ſal ſwanger worden, ende ſyſal

een Sone baren. 3Pattij.1:2o. -

(3.) De geeſtelijthe gljemennſthap tuſſchen ong en tuſſchen gie

ſium Cljgiſtum/mogüt daer bnpergeſchen Ephef.5: 32. Deſe ver

borgentheydt is groot, dochick ſegge dit,ſiende op Chriſtum, ende

op de Gemeynte. Jllatth.22:2/11.

(4) 13etig een remedie tegen onrennebegeerlijkheden/enbe een

miööeſ tot een bermaftelijtſt en trooſtelijtſt leben/ 1. Cor,7: 2. Om

der hoererye willle, ſal een yeghelijck Manſijn eygen Wijfhebben,

ende een yeghelijck Wijfſal haer eygen Man hebben. &#rcleſ. 4: 9 /

Io / 12.

ME# #g het gijenoegbaſg men unaer een Sattum: heeft ghce

tronthut 3 -

Antw. © neen/maer een Gefoobige moet acht genen dat in wel

troume/ 1,Sºor,7:39. Alleenlijck in den Heere. Gen. 6:1/2.

C. Vrage. âlBaet op moeten be Chriſtenen dan acijt ſtaen als ſil ſitz

fint 5ijn ten Hyoumelijtſt te ſtomend

Antw. Hillen moet acht geben op beſchingen: - -

(1.) Op Geſlachte, op batmen niemandt en troume) bietena in

bíoebt beſtact/#ien.t8 ; 16. Ghy ſult de ſchaemte der Huys-vrouwe

uwes Broeders niet ontdecken. âj.8. ?Imog 2:7. HIen.2c:II.

2.) Op Religie, ſoo bannen niet en troume aen Berſoneetbaar

cen andere ſºoörg-dienſt / Deut. 7: 3. Ghy en ſult u met hen niet

vermaeghſchappen. 2. Cor.6:14. Entreckt niet een ander jockaen -

met de ongeloovige. &#ft.9:2.

(3. Op Godtvreeſentheydt: mant beſcſhige ſteligie te helpt en is

niet genoeg!)/maer men moet upt-ſtemt na 39erſonen/ bie ben 13ec

rentecſeti/I. Cor,7:39. Datſe trouwen,maer alleenlijck in den Hee

re. @Ben, 6:1/2/3. ]Y:ob.31:3C.

(4) op op-voedinghe, delighden der ziele, en ſtaet : âl3ant te

betigbben bet? Ziele3ijn altijet te beſtel een gijrijtijenot inſtaet,

& 3 -
geeft
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geeft het foetſte hung-houben/3Dſaſ. 19: 14. Huys en goedt is een

erfeniſſe van de Vaderen, maer een verſtandighe Vrouwe is van den

Heere. 33:ob.31:3c.

Vrage llPat faimen boen om fith ſciben te berfeſteren bambe

#en aerdt ûet gijene bie men tot een Partuyr foecht te beſto2

nie11 :

Antw. JIAen ſal beſe middelen gebguntken:

Voor eerſt: 3Pen moet betnenten mat naem be perſoon heeft

onder beâPgome: lºocdanigb be uptmenbigbe ſprake, kleedinghe,

en omgangh5u: ?tig ootſt met mat gheſelſchap die perſoon meeſt

om-gaet/HA?on. To: 17. De ghedachteniſſe des rechtveerdige ſal tot

zegeninge zijn. &#ſai.3:9. 332ob.13:2c. Die met de Wyſe omgaet,

ſal wijs worden: maer die der Sotten Met-geſelle is, ſal verbroken

worden.

Ten tweeden: Hillen moet fith beraden met 33:ome en vertroua

be #Lieben/met ſauberg en âPgienden/ +t. ſtuth 3:1. Naomiſeyde
tot# en ſoude ick u geene ruſteſoecken dat het u wel gae. Gen.

24 : 48/49.

Ten derden : JTºen moet boog untmenbighchen in ſtijoonljembt

fitij niet laten in-nemen/eer men meet hoe beſtact bet%Zicle5n in

bat ſchoolle lichaem/Hogon. 31 : 2°. De bevalligheydt is bedrogh,

ende de ſchoonheydt is ydelheydt. «Ben.6:1/2/3. De Sonen Godts

ſagen dat de Dochteren der Menſchen ſchoon waren. -

Ten vierden: Jillen moet ben ºpeete ernſtigſj bibben/bat hij hier

in een genadigl) iſ epijfg-man tniſmeſcn/ Geil.24:12. Heere Godt

mynes Heeren Abrahams, doetſe my doch heden ontmoeten, ende

doet weldadigheydt by mynen Heer. p?ob.19:4.

Vrage. Zijn bejonghe #Lieben in het ſoetſien ban een Battuli:

baet enge 3Beeſter en âBooght ?

Antw. @Barttfrij niet/maer be authoritept ban be ſauberg/ offt

han die giſtene/ bemeſrſte be ſDutberg in haetplactſt hebben ghte

fieſt/moet ſjiet in groot-achtinge ſtomen/ 3 ct. 29: 6. NemetWy

ven voor uwe Sonen, ende geeft uwe Dochteren aen Mannen.

&Druf.7: 3. Ghy en ſult uwe Dochteren niet geven aen hare Sonen.

e:#Vrage. âBaer in Iembt de eerſte banèt beg t)oumelijtſtg?

Antw. #n het onderlinghe metier-5ijûtg verloven, maet ûoo? De

etne firbaen ben anbeten berbindt met een heilig je belofte/ flair.

1:27. Maria was een Maeght die aen Joſeph ondertrouwt was. Gen.

19:14. Deut.22:24.

Vrage. #llati) menſoo een belofte meIberh?eſten ?

Antw. ?tſg foo een belofte abſolupt ſomber contlitie ia ghebaert/

enbe alg niet tuſſchen benten Honit/'t mucſrſt ntachtigh ig het iſolie

melijtſt boſgeit: «Echtg ſlèet te hinderen/foo math biebelofte niet

berg:olien moorden: âBantſoobanige merritt beigenlige Schriffit

rearnaig Man zit Vrouw, Ceilt.22: 24. Die by cenonde:
- - aeg

e

'
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# leght, heeft ſynes naeſten Wijfvernedert. JPlatth. 1: 2c.

l. I5 ; 4.

Vrage. JLRath men met een 252umſoft houben ?

Antw. Ja/#Joan.2:2. Jeſus was oock genoodt ende ſyne Diſci

ſpelen tot de bruyloft. 45en.29:22. HI)attij.22:3.

#ge Jl?atijnen op ben bagh beg252upſoftg melbgolijtſt mce
en rº

Antw. Ja/aſgaſſes in matigbembt ſomber ergerniſſe/ofſontige

bleeſtheſijtſtheben toe-gaet/dl)artij. 9: 15. Konnen oock de Bruy

lofts-kinderen treurenſoo langhe den Bruydegom by haer is ? 45ſai.

62 : 5. Gelijck de Bruydegom vrolijck is, over een Bruydt, alſoo ſal

onſe Godt vrolijck zijn over u. jer.33:11.

Vrage. âlbannert moat de mate te bunten gegaen ?

Antw. Dit geſtbiedt alg beſc bingen boo:-baſſen:

(r.) 3[[g men b?olijtſte 25gunloften houút in ûgoebe tm.ben ban

3Lanút of ſterthe/ja ûatmenſcifg op Riddagen miſ nºoitjtſt lutſen/

«Eſai.22:12. Godt roept tot geween, ende tot rouw-klage, ende tot

kaelheydt ende tot omgordinghe eener ſack. g. 13. Maer ſiet, daer

is vreughde ende blijdtſchap met runderen te dooden. . Joel 2:16.

(2.)# men al het beriilaetſt inaer ſtelt in eten en heinriten / in

banijen en ſpringen/Hr.?ſnog 6: 6. Ghy eet de lammeren van de

kudde, ende de kalveren uyt het midden van den meſt-ſtal, ghy

drinckt den wijn uyt ſahalen,ende en bekommert u niet met de ver

brekinge Joſephs. &#fai.5:12. -

(3.) âſg men tot onetisatighenbt in brontſterven en h:afſcrnen

1mf-balt/ IIur. 21 : 34. Siet toe dat u herte niet te eeniger tijdt be

ſwaerdt en worden met dronckenſchap en gulſigheydt. 1.33ett.

3: 4. - -

(4.) 3{{g men beeſberquiſt boog de 25:tmſoft/ en batmen niet?

bpſoriëerg oberigh heeft boo: arme ſlieben/ 4Luc. 16:21. Lazarus

begeerde verzadight te worden van de kruymkens die van den rijc

ken Mans tafel vielen. JPch.8:13. -

(5.) ?tig men in 25 unloftg-p:eughbegantſtbfopgeloog is/enen

of dat een tijbt mag / dat het ſoo naum niet ſtoitot/ hoe men het

mactlit/ Hilbe it. 12. Deſe voeden haer ſonder vreeſe. ?tmog 6: r.

Weeden geruſten te Zion.â.5. Die op het geklanck der luyte quinc

# J. 6. Ende ſich niet en bekommeren met de verbrekinghe

otephs. -J Vrage. #oe moeten fith Man en Vrouw nu ghctroumt5ijnbe/te

ſamen b?agen ?

Antw. De ghemenne plichten bie Man en vrouw te ſamen ſtaan

maer te nemen/5ijn Seft na-bolgende:

Voor eerſt: &n moeten teſamen monen enbc gemennſchap ban

Huys, Tafel, en de Bedt gebrunchen/ohen.2:24. Daerom ſal de Man

ſijn vader en Moeder verlaten, ende ſijn wijfaenhanghen, ende ſy

twee ſtalen tot een vleeſch zijn. JDatth. 19:5. #ºſal. 5:II.
KTL 4
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Ten tweeden : Sn mogen malſtanbcten niet verlaten in een berºe

bteliing je dan ben i)oumieinrit-hanist/ten3n om oberſjeſ/d Bal.

2 ; 16. De Heere de Godt Iſraëls ſeydt, dat hy het verlaten haet.

Jºlattij. 19:4/5/6/8/9. 1. ſor.7:ro. Den getrouwdengebiede, niet

ick, maer de Heere, dat het wijf van den Man niet en ſcheyde->.

Ten derden; Su moeten het boumelijtſt eerlijtſt houbenſfondte

fitij in onrenniſ benot te verſoopen/ipetg. 13:4. Het is een onbe

vleckt bedde. 3)gob.6:3c/31/32.

Ten vierden: Su moeten cenſonbetſingheliefte tot maſſianbea

rein bebben/KUit..2 : 4. Dat de jonge Vrouwen leeren, haer Mannen

lief te hebben. Cant.2:6. &#pjeſ 5:25. Ghy Mannen, hebt uwe ey

gene Vrouwen lief.

- Ten vijfden: Sim moeten meber-5ijbtg met maſſtanberg ſmarita

ſjeben gijcbult hebben / en bact in maiſtanberenggebe-liebenü te

gbemocûthoinen/ 5al. 6: 2. Draeght malkanders laſten. «Ettleſ.

4: 9/IC. -

#enſeſten: $n moeten malkanberg mel-ſfant/na Ziele en Lig

haem, in ctr/fiaet/mibbelen/pzienbcn/gr. optetijtelijtſt helpen bea

botberen/ 1.4ict. 7:17. Wat weet ghy Wijf, ofghy den Man ſult za

ligh maken? of wat weet ghy Man, ofghy het wijfſult zalighma

ken? Gepjeſ 5: 19. Niemandt heeft oyt fijn eygen vleeſch gehaet,
maer hy voedt het, ende onderhoudt het. Gen.2:18.

E. Vrage. 3 lºggen.be Getrouüe bet' ſamen-moninige ban het huys

nact-latcn ?

Antw. Spitſian ſomtijûg geſchieben bn noo:-gal ban hoop-hana

iJel/ban'oo:iogi}/ ofteban andere ghetegentbeben (maer boo: de

JElait eenigen tijbt buuteng ijumg fith onthoubt/dſ)uin.32:26/27

Ruben en Gad lieten hare Wyven en Kinderen in de ſteden van Gi

lead. 2.3am,11:36. «Ergü.18:2. -

C. Vrage. âlBanneer moeten beoBetroutube fith onthouden van bt

onberlinge gemennſchap beg hebtg d

Antw. 25p beſt mee noo:-baſſen:

(1.) Scoiangbe alg het üetiègoumen gaet na baremaſt/ilth.

18:19. Oock en ſult ghy tot de Vrouwe, in de af-ſonderinge van ha

re onreynigheydt niet naderen. «E3etij. 2C: 10. -

(2.) âDanneer het tuben 3ijn van ſomberſinge beoefhept/ J.Cor.

7: 5. En ontreckt u malkanderen niet, tenzy dan met bëyder toe

ſtemminge voor eenentijt,op dat ghy u tot vaſten en bidden meugt

verledigen. 2.&am. II:II. Hoel 2:16. - -

B. vrage. âlBat buſontere pſitijten heeft de Manteghe:1fijn Vrouw

matt te iltilicil ?

Antw. De bnfonbeve plichten beg JBang 3ijn beſt: . .

voor eerſt : gºedkJan moetfijn aBeoum ijgitben in liefde en tra

re/aig ſnit mtbe-heift/enſoo in naiendelijtſthepot beſcluigt hande,

ſen/SEvijaf.5:28. De Mannen zijn ſchuldigh haer eyge Vrouwen lief

te hebben als haer eyge lichaem. Col. 3:15. 1.33eft 3:7. Te -

- a
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- Ten tweeden : #n moet fijn reſpect en aanſienlijtſthembt bema

ren/bat in Irbe alg het Hooft betâ3:oumc/ 1. Cor.II: 3. De Man
k is het hooft der Vrouwe. 1. Cot.14:35.

Ten derden: lººn moet bel3:ouan in aſſeg na bermogen meſ bere

ſo2gen ban 't gheen tot onderhoudt beg hunfighefing nogüigſ) ig/

I. Itnl,5:8. Indienyemandt de ſyne, en inſonderheydt ſyne huys

genoten niet en verſorght, die heeft het geloove verſaeckt. «Epijtf.

5:29. Want Niemandt heeft oyt ſijn eygen vleeſch gehaet, maer hy

voedt, en onderhoudt het.

- Ten vierden: 1)m moet op te manieren banfijndº:oumarijt nee

men / ende maken dat boogſijn erempel / en goede burg-ocule/tc

32cum ten goede maniJet metde griep of/1. Gliml.3 : 4. Die ſijn ey

gen huys wel regeert. I.])?tc.3:7. .

C. vrage. âlpatinaet beibaouine boen omtrent bact ! Dan 3

Antw. De â92outue moet beſe bp-ſonbete plicjten maer-nez

lºnen : - -

voor eerſt : «De 13:0uïne moet ben JIſlan onherbanigh/en gijca

Ijoo:faem3ijn/ggg!jeſ. 5:22. Ghy Vrouwen, weeſt uwe eygene Man

nen onderdanigh, gelijck den Heere. «Ioſ.3:18.

Ten tweeden: 35m moet het ſoo maken/ üatſt be 3taan tot ette

31/ en jet hunſgeful tot hoogteel/j)?on.12:4. Een kloecke Vrouwe

is een kroone haren Heeren. 3:oij.31: fc/II/I2.

Ten derden : Sn moet bart jl aan ontſten afg haer #ooft/ en

baercni moetſe ſcrghuuſbighlijtſt toe-fen batſe partijſtaan niet en

# &#pgeſ. 5: 33. De Vrouwe ſie dat:e den Man vrceſe-v.

I.+3eft.3:2.

Ten vierden : &n moet haer in aſſeg ſooſderken aen te ſteſſen/

bat bej Aan een groote mei-g!Jenaſſig!jenot en bergenocgiiight in

baet btitbe/l):ob.5: 19. Zijt een ſeer lieffelijcke Hinde, een aenge

naem Steen-geytje. HYſal.45: 12.

A.ſt:" Hjoe moet dan het gantſtje #oumelijtſt mo:ben Ete

t E -

Antw. 3ſſſoo/bat het een hrmſige afbeeldinge 3n van het geeſtca

tijrſie tºoumelijtſt tuſftijen Chriſtiiin/ en tufſtijct, finue ſiertſte/foa

op de lucceſút / alg inſulastrijembt hier na-inaele in ben ii)cinct /

«Eljef.5:32. Ick ſegge dit,ſiende op Chriſtum,ende op de Geneyn

te lºgſ. :: 19/2C. &#5ccij. 16:8. -

(Ç 5 Mid
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Middagh-geſangh -

Op de vijfthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: 33an ben HLof-ſangij d'Elatie: Mijn ziel

maeckt groot den Heer, &c.
**

I•

3e luſt heeft tot be (QIroum/

qDinfog üer Jllenſtben boum

iè:uchtbartlijtſt boogt te ſetten:

• Bie foetſie geen Bartung/

32a ûgiften der nattip:/

. Hilaet na 45oörg beni'gellºetten.

-

- 2.

HIct op GBeſlacht'/en aerbt/

dier gijn met meinambt paert/

ilet meeſt op 't ûelightſaemſeben:

Hi3ant ſtijoonhepbr/gocût/en ſtact/

zijn in fithſclfs niet quaeot/

3:aet Hofunen 't ſjen! niet geben.

3•

{12iſt mijn een fotte min/

32etfactfit u eigen fin/

4{cert bdo: it ging ten ſtijtſten:

dit:aetht ban cen plumm geen pottör/

#5emaert boo? aſ it monist/

Ganſal De thuiſt met mijtlien.

4. -

3Perſonahtteſaem het bung/

Heeft terelijtſt en filmſth;

SE:aeght t'faem maſſianberg ſpben:

33eeüt licfbe/ cer/en troump/

Sog ljebt gijn nontberoutn/

ààait urne Sºunſoftg-fuijen.
Het
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s

Van het Leven in het Huyſgeſin.

- , De ſeſthiende Dagh.

A- Vrage. JE)oeten Üe ghetroumbe HLieben aſſeen op malkaniſeren

acijt nemen ?

Antw. &n moeten hartſchen ootſt aen-ſteſſen om het htinſgeſin

mel te regeeren/l)ſal. 68: 7. Godt ſet de eenſame in een huyſgeſin.

1. Ein1.3:4/5. Die ſijn huyſgeſin wel regeert. «Ben. 18:19.
NS- vºº' HiBaet op ijcbben dan begijetroumbc Lieben acht te gijca

11 :

Antw. ©p ſjaet Kinderen, enbe op de Dienſt-boden bicſ, it!

hung hebben / Aſal. 1o1 : 2. Ick ſal verſtandelijck handelen in den

oprechten wegh, wanneer ſult ghy tot my komen ? Ickſal in het

midden mynes huys wandelen in oprechtigheydt mynes herten.

3itt. IC:2. 3 oan.4:53.

A. Vrage. li?at moeten be ſPuberg boen omtrent hate ſtinheren?

- Antw. &n moeten beſc drie dingen doen: - -

Voor eerſt : Sn moeten ſjaer ſtinbeten op-boeben tot het tijûte

Hijtficieben/ 1. Ein.5:1o. Soo ſy Kinderen op-gevoedt heeft. #uth

4 : II.

Ten tweeden : ášn moeten haer ban be behoeften beg fithaenig

betſuggen tot jet burgerintſte Iepen/en maſten na vermogen/batſe

melaen beſtoft tonnen ſtomen/ 1. Gim.5:8. Indienyemandt de ſy

ne, doch inſonderheydt ſijn huys-ghenoten niet en verſorght, die

heeft het geloove verlochent. 2.4ior.12: 14. De Ouders vergaderen

ſchatten voor de Kinderen.

Ten derden: &n moeten bare ſtinberen op-boeben in bt precſe

begiſteren tot het geeſtelijcke leven, depbeſ.6; 4. Voedtſe op in de

leeringen en vermaningen des Heeren. Deut.6:6/7.

A. Vrage. âDat ſogghe moeten be GBuberg b?agen ten opſicijteban

ljettijdtlijcke leven? - -

Antw. Soo barſt alg beſtinberfteng gijcboren 5ijn ) moet ſo;gt

grûlagen mo:ben/batfe/ig het mogelijtlijmlet enige dilºotöerg bo2

ſten geboebt tuerÜen / 45en. 21 : 7. Sara heeft haer Soon gezooght.

3)ſaſ. 22 : 1o. Ghy hebt my doen vertrouwen van mynes Moeders

borſten aen. ſiut. 11:27. -

Vrage. âl3at ſogge moeten be qPuberg bzagen boog de ſtinbeten

ten opfithte man ſjaer burgerlijck leven?

Antw. Sn moeten beſt bingen betſo:gen:

voor eerſt : Dat pact ſainberen van goet deckſel en voedſel moga

beltbetfis:/jlaattij.7:9. Wat Menſche is er ouder u,ſooſijn Soon

hem bidt om broodt, die hem een ſteen ſal geven. Geri.27:15. T
: ** Cn
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Ten tweeden : Dat beſtinberen in een eerlijtſt Ambacht of atte

Utre beroepinge mo:ben geoefent/ om eerlijtſt batt na haet broodt

te ſtonHen eten/33;ub.22:6. Leert den jongen de eerſte beginſelen,

na den eyſch ſynes weghs, als hy oock oudt ſal gheworden zijn, en

ſal hy daer van niet afwijcken. #3:ob.2o:II.

Ten derden : gBuberg moeten ſo:ge bzagen/bat haer ſtinberen

bt gijeſtigieſite JEleeftcrg rugnen/ op baiſe oorſt goede tutgerlijche

manieren tnagben Iteren/ lºgop. 29: 15. Een Kindt dat ſich ſel

venghelaten is, beſchaemt ſijn Moeder. Hiebit. 19:32. 4Lut.
14 : 8.

Ten vierden : Sn moeten haer berfongen ban een goet #3ouirre

Hijth/3'er.29: 6. Nemet wyven voor uwe Sonen, endeghevet uwe

Dochteren aen Mannen, ſeght de Heere. 1. Cot,7:26/38/39. Datſe
trouwen, alleenlijck in den Heere_y.

e vrage, iPat moeten de ºuders toenten op fithte van het gee
- ſtelijckeleven üer iiinücten ?

Antw. &n moeten beſe bingen doen:
-

(1.) Getfiout moetenſe bare tintetheng ben #eere herſigen en
op-bpagijen ûgo: gijcheben/en inſonberijembt boo? ben 13eplighen

#Doopſºttt..16:33: De Stock-waerder wierdt gedoopt, ende alle de
ſyne: «Beil. 17:2c. HYſaſ.22:11. Van den buyckmynes Moeders aen,

zijt ghy mijn Godt.

(2.) âBan jongſ)g af moeten be ſBuberg aſſemibbelen aenmen

ben/ om de hinSetheng benzeeſe beg yeeren in te ſcherpen boo:
gischeben/lºung-tattttjifatien/territ-gangb/gt. &#phef.6:4. Voedt

ſe op in de leeringhe en vermaninghe des Heeren. Beut.6; 7. Ghy

ſult myne wetten uwe Kinderen in-ſcherpen, on daer van ſpreken,

als ghy in uwe huyſe ſit,ende als ghy op den wegh gaet,ende als ghy

11eder leght, ende als ghy op-ſtaet.

Vrage, ipeſtben de ſauberg groote redenen hier tot 8

Antw. ga mtitſte beſc3ijn:
-

(1.) c5otit;alige ſtinbeten brengen bedſhuberg groote blijdſchap

aert/HNgog. To: I. Een wyſe Sone verblijdt de Vader. 3)gon.23:25.

Laet uwe vader ſich verblyden, oockuwe Moeder.

(2.) bierboot is het tijbtlijtſte tegen het ſtinueren bij aſieboot
bai gt5egent/1, #ftn1.4:8. De Godtzaligheyt is tot alle dingen nut,

hebbende de belofte des teghenwoordigen ende des toe komenden
levens. H!)fai.128:1. - -

(3.) «5oots ceremo:bt hier boot grootelijtlig het ogbert/Hyſal.

22:31. Het zaedt ſal hem dienen. Sëſai.38: 18/19. 3) af.8:3. llyt

den mondt der Kinderkens, ende der Zuygelingen hebt ghyſterckte

gegrondtveſt.
- -

Vrage. laat moeten de ſDuberg boen/ om bart ſtinorttribe

Ezecſe erg interen in te planten?

Antw. gººg Cºuberg moeten beſt middelen gebºtniciteit:

(r.) âDarijo, gijg af / ineetenſt niet beſºiinbºtſietig vane#
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ban ben #emeſ/en ban de lijcſſe bitſimilg ſpºeften/13309.4: 3, Ick

was mijns Vaders Soon, teeder. â. 4. Ende hy leoniemy. 2.GIiin.

1:5. 2. Çim.3:15. Deut.6:7. Ghy ſult daer van ſpreken als ghy in

u huys 11t.

(3.) Hillen moet de ſtinterſteng beſtraffen en ſtraffen alſfe guart

boen/3??op. 6:23. De beſtraffingen der tucht zijn de wegh tenie

ven. 33?op. 23 : 13/14. Ghy ſult hem met de roedeſlaen, ende ſijn

ziele van de Helle redden.

(4.) De ſhuberg moeten ſeſſie met een gotbterempel hanſen en

haetſäinberfieng boog-gaen/j)ſal, Io1:2. Ick ſal verſtandelijck han
delen in den oprechten wegh : # # in het middenmynes huys

wandelen in oprechtigheydt mynes herten of 24; 15. Myacil

gaende, ende mijn huys, wy ſullen Godt dienen.

Vrage. âlBat plichten moeten de ſtinueren aen ſjawe ſêuberg

berfoggen ? - --

Antw. De plichten ban te ſtinberen armbare 4Buberg 5ijn beſc

ná-bolgenüe: * *Z

Voor eerſt : ášp moeten eerbiedigheydt belupſen aen hare ſºu

berg / &#roù. 2o: 12. Eert uwen Vader, ende uwe Moeder, Ilen.
IQ : 2,

2## tweeden: &n moeten hare ſBuberg ghehootſaem mºeſcn/

eëpſjeſ 6: 1. Ghy Kinderen, zijt uwe Ouderen ghehoorſaem. Col.

3:2C. Ghy Kinderen, zijt uwe Ouderen ghehoorſaem in alles, want

dat is den Heere wel-behagelijck. -

Ten derden : &n moeten aen hare GPuberg banckhaer 3ijn/

1.Qinl.5: 4, Sy moeten leeren aen de Voor-ouderen wederom ver

geldinge te doen. Ben.47:11/12.

Ten vierden: 35u moeten niet ijate gehacken en finatkliebengte

bult hebben/ſ)aob. 23: 22. En veracht uwe Moeder niet alſſe oudt

geworden is, dºen.o:22.

Vrage lêat plicijten berenfcht be eerbiedigheydt ûer ſtinberen

aanbºdbune:

Antw. &Deſcna-boſgenbe: - - -

(r.) ?tig te ſauberg tot haer fpachen/ ſoo moeten beſtinberen

bit eerbiebigbaenhooren / ſondetin ijact moogben te baſten / ofte

baer tegen te ſpreken/#job 29: 21. Sy hoorden my toe, ende wach

teden, ende ſwegen op mijn raedt. &#en.49: 2. Hoort, ghy Soncn

Jacobs, hoort na Iſrael uwen Vader.

(2.) ?IIg beſtinderen tot beſDuberg ſp;eſten/ſad moeten ſnijaer

enge naem niet gehatmdien/maer benarm van Vader, Moeder, ene

beſin moeten bact ſtoatelijck/bcicefûelijtſt / en nederigbaenſpgeſien/

1.ſteg..2:2g. Begeert, mijn Moeder, want ick en ſaluaengheſichte

niet af wyſen. 1.3am.2c:3c.

(3.) ?fſg bn andere ganſjaer gaitberg moet geſ, 5ſten/fao moc

ten ſn eere met aſie mogelijrkbent noogſtaen. #et is een grotte

melijtſte ſonbe/alg beijtinüeren ijact 4Puberg in Getarijfitige#

*.
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en te brengen) ſa: 09.30:17. De ooge die den vader beſpot,ofte de

# van de Moeder veracht, die ſullen de Raven der

eke uyt-picken. Beut.27:6. Vervloeckt zy, die ſynen Vader, ofte

ſyne Moeder veracht.

C. " Vrage. âDat moeten te ſtinberen doen om haer (ſBuberg inci te

gehoorſamen?

# «De #inberen moeten beſe plicht bangheljoogſaemhenbt .

na-liCillett : -

(r.) De bevelen ban haer (ſBuberg moeten fit gemiſſigh/ſpoebig/

en getroum/ ûoen/làgop. 2: 1. Mijn Soon, ſooghy myne geboden ,

by u wegh leght. 1.3am.17:17. -

(2.) De onderwyſingen ber ſauberen moetenſnºbſntigbaenne

men/#3?ob. 1:8. Myn Sone, hoort de tucht uwes Vaders, ende ver

laet de leere uwer Moeder niet. 32gon.13: 1. Een wys Sone hoort de

tucht ſyns Vaders,

(3.) De beſtraffingen en kaſtnbinghen moeten fin ban hart@ue ,

berg lijûtſamelijth berûzagen/l)cht. 12:9. Wy hebben de Vaders on

ſes vleeſchs wel tot Kaſtyders ghehadt, ende wy ontſagenſe pop

29: 17.

C., Vrage. âDat moeten beſttinteren toen om hare ſºuberg danck

baerte 3ijn d

t

Antw, geeſtinberen moeten beſe plichten van danckbaetheydt

aen ijaer 4Buberg onberhouben:

#? &#1 moeten haer tot vreughde 3ijn / embe gheen oogſafiebart

boefijenbt haet genen/jºgop. 15:2o. Een wyſe Sone ſafde Vader

verblyden. «Ben.44:3c/31/32/33. l

-
# Šn moeten aen ſjaet diſberg een weder-vergeldingeboen/

hart helpen ente onberſtanbt bemnſen in aſſeg baerſhiannºn /

1,3Sam, 22:3/4. Davidſeyde, laet doch mijn vader en mijn Moe

derbyu-lieden uyt gaen, tot dat ick wete wat Godt my doen ſal.

iſiuth 2:18. Juan.io:27. --

(3.) Sp moeten ſoggeb:agen batſjaer@uberg geſto:ben3ijnt t/

eerlijthmerben brgranen/ en dat na baet boobtſjaet goebennati .

niet meebe enteert: zijnberftſjuſten/ be ſtinoeren moeten beſt!”

bigfje naaſte biſſiritfiepot en mogbelijthhenbt betalen/ «Een 25%),

Iſaac en Iſmael begroeven haren vader Abraham in de ſpelonde

van Mac-pela. Gen. 35:22.

C. Vrage lyor moeten die gene/ bemeſtheabienſt-hoben onder batt

hebben/ met beſtipige ſenen ?

Antw. 35p hebben beſt plichten maer te nemen?

voor eerſt: Sn moeten hart genen goede, mogelycke, en rede

slycke geboben en bepelen/#ien.25:43. Ghy en ſult geen heerſchap:

pye over hen hebben met wreedtheydt. epijeſ, 6: 9, Na-latende de

dreyginge. &#rob.1:13/14.

Ten tweeden: &n moeten bare Dienſt-soben beſtraffen en ſtraf

fen algſ: unifboen/ 2 ſteg. 5; 26. Eliza ſeyde tot Gehaſi, was#

- - - -- - ty
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Yydt om dat ſilver te nemen, ende om kleederen te nemen. Togon.
29 - 9.

*## derden: &n moeten in haer ſmarſtijcten/enbe in haar fietſte

ren/ ſjaet behulpfaem meſen/Jilhattij.8:6. De Hooft-man badt Je

1üm, ſeggende, Heere mijn Knecht light te huys lydende groote py

ne. I &am..3C:13.

Ten vierden: &n moeten goebeſogge blagen boot hart. Zieſen/

en boog haer 5aligbenut / en bacrom moetenſe baet & Dienſt-boven

niet aſſeenlijtſt te hting ondermpſen in de Religie, maerſm moeten

rootſt baer den Sabbath muel laten onberijouben boo: ben openba

ren 45gürg-bienſt/en doo! andere bung-plichten/3Pent.5 : 14. De

ſevende dagh is de Sabbath des Heeren uwes Godts, dan en ſult ghy

heen#doen, noch u Sone, noch u Dochter, noch u Dienſt

## noch u Dienſt-maeght, noch u Oſſe, noch u Ezel, noch ee

nigh van uVee: noch uVremdeling die in uwe poorten is, op dat uwe

Dienſt-knecht ende uwe Dienſt-maeght ruſte ghelijck als ghy. Art.

IO : 33.

vrage. HElaer hoe ſuſſen de 3 làrefferg enâ??oumen haer Dienſt

boben tot beſe plichten honnen op het beſluaemſte aenſe bend

Antw. #ier toe moeten ſil ûeſe middelen gebrupthen:

(1.) &n inoeten tocfientatie ozonle Dienſtboden in barr ijling

- hebben / HAfaſ. 1o 1 : 6. Die in den oprechten wegh wandelt, ſal

1my#en 2ïct. Io ; 7. Cornelius riep een Godtzaligen Krijghs

knecht.

(2.) #5u moeten aſſe biſſighend ontrent haer plegen in te beſode

ninge biefi haer ſtijuſbigb5ijn/enbe in een ſortcoCijgiftetijtſte bana

belinge/3):ob,3 1:15. Sy geeft haren huyſe ſpyſe, ende haer Dienſt

maeghden het beſcheyden deel. A:op.27: 27. Ghyſult ghenoegh

ſaemheydt van Geyten melck hebben tot uwe ſpyſe, tot ſpyſe van u

huys, en de leeftocht uwer Maeghden. -

(3.) De 3kleefierg en â92ot: men moeten met een morbt erempel

ban tegen haar boez-gaen/ende baer ûoog bact authoriteit en arna

ſteninſtſtijcmbt boogſjaet Dienſt-boien uneſ bemarcn/#3:op.29:: 1.

Als men iynen Knecht van jonghs op weeldigh houdt, hy ſal in ſijn

laetſte een Sone willen zyn. Ngob.3C:22.

A. Vrage. âDacrom moeten bei?eeren en âP:oumen bit alſoo beſoa

gen ?

Antw. ©m batſcreetftenſchap baet ban boo: 45oSt ſuſſen moe

ten geben/ Coſ. 4:1. Ghy Heeren, doet uwe Dienſtknechten recht,

endeghelijck, wetende dat ghy oock een Heere hebt in den Hemel.

ofpijcſ.G:9. Als die wetet, dat oock uwes ſelfs Heere in de Hemelen

is, en dat geen aenneminge des perſoons by hem en is.

B. Vrage. iian bet met beſtaen liet het glijgiften-gijcſoone/ bat 'er

l

Dienſtbare5ijn ?

Antw, ja: 1.Cor. 7:21. Zyt ghy een Dienſtknecht zijnde gha

roepen, laet u dat niet bekommeren. 45al.3:28. In Chriſtois#
OI1CCT
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C.

onderſcheydt tuſſchen dienſtbareen vrye. 1.Gffm. 6: z.

Vrage ſleat moeten de Dienſtbare doen om een Chziffelijtſt ſee

ben tcirgüen ? -

Antw. De Dienſtbare moeten beſe plichten tegen ſjaer #ceren

en33goumen maer-nemen:

(1.) ºp moeten haer onberbanigh meſen met bgeeſe en ontſagit/

1.3Actr. 2:18. Ghy Huys-knechten,zijt met alle vreeſe onderdanigh

uwen Heeren. &#pijef. 6:5. .

(2.) &n moeten haer aſie reſpect en de eerbiedigbepbt bentnſen/

1. Çini.6: 2. Die geloovige Heeren hebben en ſullenſe niet verach

ten. 2. Reg.2:16.

(3.) <en moeten haer gehoogſaem tneſen met een baerbigh en hee

-
rembt-mitſigbijerte/ &#pheſ. 6: 5. Ghy Dienſtknechten zijt gehoor

ſaem uwen Heere na den vleeſche ſol.3:22. Ghy Dienſtknechten,

zijt ghehoorſaem uwen Heeren na den vleeſche, niet met ooglen

dienſt als Menſchen-behaghers, maer met eenvoudigheydt des her

ten, vreeſende Godt. (GEif. 2:9.

(4.) Sp moeten ſter ghettoum 3ijn in woorden en de inwercken |

-
boog het tºiinſgefin pan tact lyceren en 392oumen/Gºir.2:1o. Den

Dienſtknechten vermaendt, dat ſy haereygene Heeren ſullen onder

danigh zijn, niet onttreckende, maer datſe alle goede trouwe bewy

ſen. HN:on.11:13. o Ben.31:38/39. , -

Vrage. ſpattom beijooren de Bienſtbare beſc plichten met matt

te pletlutil :
Antw. qDm beſc beweegh-redenen: t

(r.) ipier bgo: Soenſe bent)ctre Chriſto een groote bienſt/Git.

2:1c. Sy versieren de leere onſes Zalighmakers. Çol,3:23. Sy die

nen den Heere-v. /

2.). #ier opſatijaer genaben-Hoon ſcherſijtſt Eclgen/ Col.3 : 24.

Wetende, dat ghy van den Heere ſult ontfangen de vergeldinge der

erfeniſſe d'Ephef.6:7/8, wetende, dat ſoo wat goedt een yegelijck

gedaen ſal hebben, hy dat ſelve van den Heere ſal ontfangen, hyzy

Dienſt-knecht, het zy Vrye .

Middagh-geſangh

Op de ſeſthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: âDan ben iLof-ſangſj JIlarie: Mijn ziel

macckt groot den Heer, &c.

I•

I# ghp ſtinberg treft/

dklactät dat Goûtg ljepſigljbeeſbt en
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(Banjonghg afijaer berriere:

HLepot pber tot fijn merth/

#lhaetſit man uiburg een ſliertſt;

3lBilt &abbatij-bagen bptre.

2•

ášoedt bootulbupſgeſin

«Been 2boden om gemin/

3Thaer bie ben ſpeerebzeeſen:

SIBaedtt bat u ſänetijt) en ſtinbt/

id ljepſigijlijtſt beminbt/

'Danſuitgijp 3aſigij meſen.

er minstenſ derteler
3BanâBaber/en geeft eer

3Een jlſloeber: meeſt gebuſbigh/

##- EU Ugt 3

- TBendit bat gijp bit 3ijt ſtijuibigſj.

4•

ebbp Bienſt-hoben/meeſt trouw/ -

gehootſaemt ijzer en 38,oum/

ſlBilt nimmer tegen-ſtrepen:

25emaert u ſjanbt en monbt/

dBp bat gijp bobtgâBerbonbt/

GBodt3aligh motijt beſeben,

Het Leven in de Chriſtelijcke Liefde.

De ſeventhiende Dagh.

E. Vrage. 13ebben mp ban onſe plichten boſbaen afg mp op onſc

Huys-genoten aſieen acht genen d

Antw. HPeen/ maer mn moeten oodt onſe Chriſtelijche plichten

maer-nemen omtrent alle jihenſtben baer mp mebe om-gaen )

1.@ſheſj.5:14. Wy bidden u Broeders,vermaent de ongeregelde,ver

trooſt de kleynmoedige, onderſteunt de ſwacke, zijt langhmoedigh

tegen alle 65en.4:9. #eb?.3:12/13.

A. # il?at plichten moet men ontrent anbereJſlflenſtijen mart

nemen :

Antw. Peijooft plichtſig de liefde, iſ natth. 22 ; 39. Ghy ſult

uwen Naeſten liefhebben als u ſelven. ſtem. 13:1o. 3 laatti).7: 12.

# het geneghy wilt dat u de Menſchen doen, doet ghy hen oock
OO *

A. vºge aotmie moet beſeliefde":" uyt-geſtrecht 3

ntw
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Antw. Çotaſſe JThenſchen/feifa tot onſc 33panſien/ 3Thattij.

5 : 44. Hebt uwe vyanden lief, zegentſe die u vervloecken, doet wel

den ghenen die u haten, ende bidt oock voor de ghene die u ghewelt

c. aendoen, ende u vervolgen. HLut. Ic:29/37. 2ütt.17:26.

Vrage. #g beſe liefde een noodige plicht nooit alle ſhriſtenen ?

# Hºetig een ſcet noobigbe plitijt/ 't meſtſtbijdttunt beſc
redenen:

(r.) betig een bemijg/bat mn in ben ftaetbergenabe/enbeber

5aligbembtftaen/I. Hoan.3:14. Wy weten dat wy over-gegaen zijn

uyt den doot in het leven,dewyle wy de Broeders liefhebben. #ſoa.

13:35. Hier aen ſullen fy weten, dat ghy myne Diſcipelen zijt, ſoo

ghy liefde hebt onder malkanderen.

(2.) betig bemijg / bat mp gbemannſthap hebben met Bobt be

âBabetiit Chriſto/1. Hoan. 4:12. Indien wy malkanderen liefheb

ben,ſoo blijft Godt in ons rende de liefde Gods is in ons volmaect.

I. HoaII.437.

3.) Hºetig bemijg/bat mn Bobt ſief hebben / 1.ggan. 4: 20
IE# ſeydt, ick hebbe Godt lief, ende#ſynen Broe

":### igh mo:ben/r.#(4.) &On & ſiefbeſtonnen hun niet o:ben/r." Toaſt.

3:14. Die ſijn#lief##doodt. &#. 15.

C. Vrage. âlòat mertſtingen heeft beſe ſtijgiſtelijtſte liefbed

Antw. De wexckinghen, en plichten ban be ſiefbe tot andere

JTºenſcijen 3ijn beſt:

(1.) âBoog haer te bibben/I.@Tim 2:1. Ick vermane dan voor alle

dingen, dat gedaen worden ſineeckingen, gebeden, voorbiddingen,

-danckſeggingen voor alle Menſchen. epjeſ 6:18. Met alle biddin

geen#voor alle Heylige->.

(2) 13act te beſtraffen/ſleb.19:17. Ghy ſult uwen Broedes neer
ſti# 1. dſheſj,5:14. * 6 lich

.) &#en goebt erempel te gheben/ JEAatth. 5: 16. Laetu licht

## voor de Menſchen. 1.dºor. Io: 32.# ſonder aenſtoot

- TC 9CVCin. -

# ijaer beheeringhe te beoorberen/ IIut.22:32. Als ghy eens

ſult bekeert zijn, ſoo verſterckt oockuwe Broeder kºcht. 10:34

Laet ons op malkanderen acht nemen, tot opſcherpinge der liefde,

ende der goede wercken. -

(5) âBiecutſaem met hart te lenen/H3ebt.12:14. Jaeght den vrede

na met allen. ſtom.12:18. Indien het mogelijckis,ſooveleinuis,
":# met alle Menſchen. g S

.) #aer buipe te hemnſen in haar armoede/1. Joan 3:17: Soo

wie nu het goedt der wereldt heeft, ende ſiet ſynen broeder#

hebben,ende ſluyt ſijn herte toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods

in hem ? @Bal.6:1o. Doet wel aen een yegelijck, maer meeſt aen de

Huys-genoten des geloofs. -

A. Vrage 3bloet men ooch noo: aſſertlenſthenbibben?

*. ,
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#

Antw. #m 't# /ja/ſclfg boog onſc#3panben) JPlatth.

5 : 44. Bidt voor deghene die u gewelt doen, ende die u vervolgen. '

I. (GEim. 2: 1. ?{tt. 7: 6c. Heere, rekent haer dit niet toe.

. S. Vrage. llpaerommoeten mp boo: onſciopanbenbibben ?

- Antw. (ſam beſe redenen:

(1.) Dit ig bcmijgbat mp gheen myaeth-gierfgh berte botben?

ſtomi. 12: 19. En wreeckt u ſelven niet, beminde iſebit. 19 ;

17) 18.

(2.) Dit ig het mibbeſ om ons te berſcheren banbebergeninge

ronſetſonben/Jilºartij.6:12. Vergeeft ons onſe ſchulden, gelijck wy

vergeven onſe ſchuldenaren. 5.13/14.

3.) 13iet boog doen mn al het onſe boot hart3aligbembt/ ILut.

23:34. Jeſus ſeyde, Vader vergeeft het haer. 2trt. 7:63.

(4.) 3Dit is een epgen#ban hetChriſtendom hoben bena

tuerlijrſte liefde berijenbenen/Jſlaattij.5: 46. Indien ghy lief hebt

die u liefhebben, wat loon hebt ghy, doen oock niet de Tollenaers

alſoo? ſtom. 12:27/21. Wort van het quaedt niet ovgrwonnen,maer

overwint het# door het goede-J.

E. Vrage. âlèfeng merth ig bet/ andere Jllenſtben ober hacrſone

ben te beſtraffen? -

Antw. Dit ig met meeſt het mtrdt ban bie gijenc/bemeſtſte obct

ambere 5ijn geſteit: nochtang is bit ootſt het mertſt banaiſe Chata

ſtenen in't gemepn/GBal.6: 1. Broeders, indien oock een Menſche

overvallen ware door eenige miſdaet, ghy die geeſtelick zijt,brenght

den ſoodanighen ten rechte met dem gheeſt der ſachtmoedigheydt.

4Iebit.19: 17. Ghy ſult uwen naeſten neerſtighlijck beriſpen. KCit.

2 : 4

c. , Vrage ſpact boog mogben ſommigje JBenítijen verbintert in

beſt plicht ?

Antw. âBeſe mocben hier boog berbinbert: -

Voor eerſt: Jiljºen beecſt bat bg beſtraffingbeſaſqualijtk mogben

ep-ghenomen/en batmenfijn 39:ienben tot 32panbenſatmaſten/

gelijtk het ſomtijbtg meſ gebeurt/35ai.4: 16. Benick dan u vyandt

s geworden,u de waerheydt ſeggende 3 laattij.7:6.

Ten tweeden : jſlâen b:eeſt batmen ſeine ban oork beſtraft en

ontbethtſaf mogben in enge ſonben/illattb.7: 5. werpt eerſt den

balckuyt u eygen ooge. Gºal.6:1.

C. Vrage. 1)oe moet de beſtraffinge gebaen mo:ben ?

AntW. & conditien moeten in de beſtraffingt 3ijn:

(1.) De regel ban beſtraffinghe moet ghenomen mo:ben uit

obootg. Woordt, en wet, ſoſ. 3 : 16. Het woordt Chriſti wone

##onder u in alle wijſheydt: leert ende vermaendt malkan
TCIl, .

(...) De grondt moet 3ijn) beblocberlijtſte liefde in ong/ nietg

boot hebben.be te verbitteren, ofte te beſchamen/ maer te verbete

ren tot 5aiigjembt/ 2. &#jcſſ, 3 : 15. #" houdt hem niet als een#,

2 2Fldt,
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andt, maer vermaendt hem als een Sroeder. BaL4: 19. Myne Kia

derkens, die ick wederom ſoecke te baren, tot dat Chriſtus een ge

daente in u kryge-'. -

(3) De maniere moet beſtaen in bemeegblijtſte ſatijmorbigbert/

, &# Met ſachtmoedigheydt onderwyſende de gene die te
gen ſtaen. @Bal. 6 : I. Myne broeders, indien oock een Menſche

over-vallen ware door eenighe miſdaedt, ghy die geeſtelijck zijt,

# den ſoodanighen terechte met den geeſt der ſachtmoedig

eydt.

(4.) De tijdt moet meſen aſg de beſte gelegenthentig/embaucijt

te doen: âlBaet in batmen met ernſt moet aen-ijouben tot bannen

benautyt berneemt/ 1.3am.25: 37. Doe den wijn van Nabalghe

# was, doe gafhem ſyne Huys-vrouw deſe woorden te kennen

2. QIIIll,4; 2,

A.E" lºot moeten foobanige beſtraffingen op-genomen moge

nl ºf

Antw. JBen moetſe mei op-nemen/enbe met een ntberige 2Zite

ſe het legen baet na nerbeteren/#3ſat.141 : 5. De rechtveerdige ſlae

my, het ſal weldadigheydt zijn lºgop.12: ſ. Wie de tucht liefheeft,

die heeft de wetenſchap lief, maer wie de beſtraffinge haet,is ouver

nuftigh. 13eb2.13:22. / - - - - u. * e

A. Vrage. #g het ootſt een noobige plicht) batmen de bekeeringhe

ban andere heljettige 3 - -

Antw. Ja: gat,4: 2c. Die een Sondaer van de dwalinghe ſijns

weghs bekeert, die ſal een ziele behouden van de doot. 3uüe &#33

# andere door vreeſe, ende gryptſe uyt het vyer. Hlaattij

25 : IO.

B, #s. Hjoe ſaſ men bt beſteeringhe van andere beſtbeto:bee

#3Boog beſe middelen: ſcſbe ſonben

UI. moeten ſogghe bgagen/bat hop gen groote ſoft

# ſtbuſbigbſtaen/ Jil)atth.7:5. Ghy# werpt eerſt den

alckuyt u eygen ooge, ende dan ſult ghy beſien om de ſplinteruyt

uwes Broeders ooge uyt te werpen. -

(2.) âlBg moeten een gaum moge hebben/enbetenſorghbuſtig,

herte ober behandelingen ban ambete/# : 12. Siet toe, Broe

# dat niet inyemandt van u en zy een boos ongheloovigh herte.

Gb I: 5.

(3.) âl?p moeten met een foete bgienbelijtſtbepbt met hart om

##ente ongmat na ſjaet humeut boegen/ſoo betſalg ten gote

Conſcientie in hen ſtan/ 1.qſor.9:19. Daerick van alles vry was,

heb ickmy allen dienſtbaerghemaeckt, op dat ick er meer winnen

-# 2. Çiln. 2:25. -

4.) ilbp moeten haer aenſen ben tot be uptimenbige plichten ban

Søoof8-bienſt/«Eſat 2:3. Komt laet ons op gaen tot den bergh des
Heeren.

* Vrage.
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E. Vrage. HBatig onder andere een ſtrarijtigh mibbel beo: gemene

ne HLieben 3

Antw. Een goet exempel ban Ieben aen andere te genen/1.39et.

3:1. Op dat oock, ſoo eenigheden woorde onghehoorſaem zijn, ſy

door den wandel der Vrouwen ſonder woordt moghen ghewonnen

worden. 1. Betr. 2:11/12. Op dat, in 't ghene ſy qualijck van u ſpro

ken als van Quaedt-doenders, ſy uyt de goede wercken, die ſy in u

ſien, Godt verheerlijcken mogen. i laattij.5:16.

A zº:" ilDie komt het toe aeu andere een goebt exempel te gije

:

:

r e - - T -- .

- Antw. Dit íg beplirhtbannner (Chriſten; both inſonterbepbt

, moeten bit bie gene boen/be meltic in bedieninge/ſtact/jaren/gae

.. - ben/#t. meerbet3ijn als de ghennepne «Ibtiſtenen / 1. Elm.4: 12.

Zijt een voorbeeldt den gheloovigen in den woorde, in wandel, in

zº liefde, in den geeſt, ingheloove, in reynigheydt, 1. Eljeſf. 1: 7.

Alſoo dat ghy voor-beelden gheworden zijt allen dengheloovigen.

, 2.GIijeff.3:9.

# C. Vrage.#samen ban be goebe mertſten met boen boog het oge

, ge man ſlinenſtpen 3 -

n Antw. Allen math be goebe merdien niet boen/ om baet boot

zere bp 3ſlBenſchen te beſtomen : 3l3aer men mach, ja men moet

ºoeel goede mertſten boen/ bie andere dillenſtben fien / op dat mp

baer tot naer-boſgingt bemegen/d laattij. 5: 26. Laet u licht alſoo

g ſchynen voor de Menſchen, op dat ſy uwe goede wercken moghen
g ſien. Jlaattij.6:1/2. 1.33ett. 2:12. Dat ſy de goede wercken, die in

u zijn, ſien.

* A. vrage-alpaet boommoetſithban een Chriſtenſoighbuſtighlijtk
machten ?

##
-

- , Antw. âBoo: hetgheben ban ergerniſſen, I. Cor, 1o: 32. Weeſt
ſonderaenſtootte geven, ende# ende den# ende

den Gemeynten Godts. Phil. 1:1c. ſlut. 17:1. Wee dien, door de

: welcke ergerniſſen komen. - -

# C. Vrage. âlBar HLieben 3ijn bet/ bie ſoggijbuſbigb alle ergerniſſen

º ſocchen te bermuden 2

Antw. Defoodanige hebben beſt teyckenen: -

: (1.) Die ſcifg de minſte ſonde om een ander te behagen niet mfle

- ſen boen/maer firij tegijen bebgienotſchap van ſlºeiiſegen herben

| aenſteiſen/ om berfonie miſſe/iPfai.119: ; 15. Wijckt van rmy, ghy

Booſdoenders, op dat ick de wegen mynes Godts moghe bewaren.
r «Bal.2:5. Den welcken ick niet een uyre hebbe geweken door onder

5 werpinge, op dat de waerheydt des Éuangeliums by uſogde verbly

't ven. , , - . . *k sº
l (2.) Die botſt het goede niet na-ſaten upt ngeeft dat baer

manit gitalijtſt man ſp2eiten fouilt/#joan,9: 28.à gaven en dan

ſcheldt-woorden. b. 33. Maer hyſeyde, indien deſe van Gendt niet

en ware, hy en ſoude niet konnen doen. Hillatrij. 15:14 1-actſe

- - - â? 3 - - varen,

i
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varen, ſy zijn blinde Leydts-lieden der blinde_v.

(3.) Die in mibbel-matighe bingen fith ootſt mat in-binben ent

berſmathen miſſe/1.qſor.8:13. Indien de ſpyſe mynen Broederer

gert, ſoo en ſalick in der eeuwigheydt geen vleeſch eten, op dat ick
mynen Broeder niet en ergere.# Daerick van allen

was, heb ick my ſelven allen dienſtbaerghemaeckt, op dat ick'er
meer ſoude winnen.

(4) gDie op alle tyden, plaetſen, en perſonen ſoobanigbe acht gee

ben / batſe onberſchepbt meten te nlaſten mat pber berozagen ſtan

inmibbel-matige bingen/ «Epheſ:5:15. Siet dan hoe ghy voorſich

tigh wandelt, dºoi.4:5. wandelt met wijſheyd by degene die buy

ten zijn, den bequamen tijdtuyt-koopende.

B. # 19oe moet men omgacn met arme en met ellendige Chgie

Antw., ilàn moeten pber na onſe gijeiegenthepbt/ aenijaer beſt

tmee plichten bemnſen:

Voor eerſt : âlPil moeten haer met woorden bertrooſten in een

mebc-ſpbenb'berte/en baergoebenraebt genen/r.Çheff.5:14 ver

trooſt de kleynmoedige. &#ſai.4C:1. Trooſtet mijn volck, ſpreeckt
na het# -

Ten tweeden : ſlºp moeten bact met onſe goederen onber-ſteue

nen in jaren nooit/dºpljeſ.4:28. Werckende met onſe handen, op

dat wy hebben mede te deelen dengenen die noodt heeft. 1. Joan.

3:17. Soo wie nu het goedt der wereldt heeft, ende ſiet ſynen Broe

derghebreck hebben, ende ſluyt ſijn herte toe voor hem, hoe blijft
de liefde Godts in hem ?

A. Vrage. Aen wie moet men aeſmoeſſen geoen 3 - -

Antw. ?tenaiſe dillenſtben bie in noobt 3ijn/ bothinſonbere

hembt/aen biegbene/be mettſte met ong in een lichamelijcke, bur

gerlijcke, of geeſtelijcke banbt berbonben3ijn/gbal.6:1c. Soo dan,

terwijl wy tijdt hebben, ſoolaet ons goet doen aen alle, maer meeſt

aen de Huys-genoten des geloofs.# :8. wie nu de ſyne, en

byſonderlijck ſyne Huys-ghenoten niet en verſorght, die heeft het

geloove verlochent. 3 laattij. 15:5/6.

e. Vrage. 1)oe moet men acimocſſen gecen 8

Antw. De conditien3ijn beſc: , -

(1) ons oogmerckmoet mrſen/Gotta gebobt hier in natthoe
men/enſijn tere te bebo:bcten/ ſomber up eenighe eere bp jllen'

ſtijen te ſien/33:on.3 : 9. Ver-eert den Heere van u goedt. Allatth.

6: 1. Hebt acht dat ghyuwe aelmoeſſen niet en doet voor de Men

ſchen, om van haer geſien te worden.

(2.) Ons herte moet bipmoebigb3ijn in het geben/ en moet uit
oChriſtelijtſte liefde gotbt boen/ſton.12: 8. Die barmhertigheydt

doet in blymoedigheydt. 2.qſor.9: 7. Eenyegelijck doe gelijckhy

in ſijn herte voorneemt, niet uyt droefheyt, ofte uyt noot-dwanck:

want Godt heeft een blymoedigen Gever lief (3.)D

(3.) De e

|

' -
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(3.) De mate moet meſen7 na ben5egen hit mn hebben ontfane

gen/1.qſor.16:2. Vergaderende een ſchat, nadat men welvaren ver

kregen heeft. I.@ſim 6:7.

(4.) De voorſichtigheydt moet beſe 3ijn: batmen gebe ſooſpoe

bighaſg men bt noobtkent ; en bannen nochtangſo?gebaeght/

I bat be?ltine niet beſtijaemt mo;ben ghemartkt/nothte# int

een quaebt ſenen/32gob.3:28. Seght niet, gaet henen, en komt we

'- der, morgen ſalick geven. 1.Cot. 11:22, Veracht ghy dan de Ge

g In# , ende beſchaemt ghy de ghene die niet en hebben?

t 2s •3:22° .

- B. Vrage. âl3aerom moeten mn liberalijtſt acſmoeſſen geben 3

Antw. De beweegh-redenen bit my bact toe hebben/5ijn beſe:

#! (r.) ášonber beſe ſiefbe tot be?irme/konnen mp niet ſcher 3ijn/

batmp Bottliefhebben/ ofte bat mp recht 35obtſdienſtigh5ijn/

Z 1.2Joan.3:17. Soo wie nu het goedt der wereldt heeft, ende ſiet ſy

nen Broeder gebrecklyden, en de ſijn herte voor hem toe-ſluyt, hoe

blijft de liefde Godts in hem? #at.1:27.

(2.) goothoubt uit als een eere bie menhem boet/en Chriſtus

reſierit bit / alg ofmen het bemſeibe gaf/Allattb. 25: 36... Ick was

naeckt, ende ghy hebt my gekleedt. 332ob.19: 17. Die ſich den ar

men ontfermt, leent den Heere : ende hy ſal hem ſyne weldaedt

vergelden.

- (5.) Een grootenſoonſgupt ghenabe herepbt boobie meſbas

. - . bigb5ijn tegen ben?irme / Jſlâartij. 25: 34. Komt ghyghezegende

2 - mijns Vaders, be-erft dat Koninghrijcke, JI)atth.13: 42. Soo wie

een van deſe kleyne te drincken# , alleenlijck eenen beker kout

waters, in den name eenes Diſcipels,voorwaer ſegge icku, hy en ſal

4 ſynen loon geenſins verlieſen. - -- * * * *

Middagh-geſangh

Op de ſeventhiende Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 65. Men looft u Heer met

. ſtemmen reyne, &c.

s

- I.

de Chriſten-plicht ong hoo!-geſth:cten/#g liefd tot groot en hſeen/ h:corn/

4 3Paer onbet mn afg25;oeberg ſtijen;

- 3'n liefd tot pber een:
re ## mach# ſeife niet baten/

tboon ijn fith ban#
N «En dan mn ſtijandelijdt gaet praten/

... @f'k ben horij niet beheert.

â? 4 Tth
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2, -

#th miſhibben boot aſſe Jihenſtijen)

#th gun aen niemanot quacht;

& Poch woogbie mp het quabe menſchen

#ehitſt mijn hulp en raebt:

núien itſt ergens fie gebgeken

#ſrit maeth mp ſtratft gerzet/

in jaer baer ober aen te ſpreken/

(@Tot dat bieijaer 3ijn leet.

- 5 • - -

3th gun mijn 25upg-man ootkſijn neringh

@ſotaenmaſtijnanſijnſtaet; -

&P'e nijût en bgenghting nopt tot teringh/

2lig 't andere mei gact;

irſt beip ooth and're ban mijn goeb'ren/ . . . .

th geefaen?Erme hgooot; T. - .

3th ben hoog treurige gemocb'ren - -

(@ſut trooſt in aibaet noobt. -

Het Leven in Vrede.

- v De achthiende Dagh.

A. Vrage. Hjoebanigh moet onſen om-gangb meſen met aſie Jºllen

ſtijen in 't gemepn d -

Antw. H3 aem en minnelijck/#ſtom, 12:18. Indien het mo

ghelijck is, ſoo vele in u is, houdt vrede met alle Menſchen. i3tht

12:14. Jaeght den vrede na met allen, ende de heylighmakinge,ſon
der#niemandt Godtſien en ſal. 3|lſ)artij,5:6.

B. Vrage ilBat moet men doen om goebe bgcoe te bouben met aſie

JIBenftijen? . . . .' -

Antw. ſlºp moeten in't gemeyn/beſe middelen maer-nemen:

(1.) ſlºp moeten ſelpt vreedtſaem meſen/ 3 laattb.5; 9. Zaligh

zijn de vreedtſame. HLut. Ic:6.

(2.) ilàn moeten na bermogen bebºebeſoecken te bekomen/tv

be baet toe aſſe mibbelen aemmertinen/HBetz. 12:14. Jaeght den vre

de na met allen ſtom.12:18. Soo vele het mogelijckis, ſoovelein

u is, houdt vrede met alle Menſchen. -

(3.) âlèn moeten 45oot baerom bibben/ mant be #eertig reſt

«Senet ban bacbe/ Eſai.45:7. Ick ſcheppe den vrede. #oan.14:27.

Vrede late ick u, myne vrede geveick u.

C. Vrage. Doo2 mat bpſonöere beugbben kan men bebgebt met

dlaenſtben belenen : - "

Antw. «Duo beſt vier bpſonūere beugjben:
-"

Woog
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Voor eerſt: Bao, een Chriſtelijtfit beſcheydenheydt, redelijck

heydt, en#ckheydt in alle onſc ijandelingen/HAjil. 4: 5.

uwe beſchendenheydt zy alle Menſchen bekent. iAbil.&#.19.

Ten tweeden: boo: ſachtmoedigheydt,foo bar mp niet barſtigh

3ijn tot gramſtijap/ Jllattij. II : 3o. Leert van my dat ick ſacht

moedigh ben. JPum.12:3. DeMan Moſes was ſeer ſachtmoedigh,

Ineer# alle Menſchen die op denaerdtbodem waren.

Ten derden : «Doo: een retijte# beg betten/lpbiſ.2:3

En doet gheen dingh door twiſtinge ofteydele eere, maer door oor

moedigheydt achte de eenden anderen uyt-nemender dan hem ſel

-# ºpen. 13 : 1c. Door hoovaerdigheydt maeckt men niet dan

gekijf.

Ten vierden: Boog verſoenelijckheydt, ſlaattij.5:25. Weeſt hae

ſtelijck wel geſint tegen uwe tegen-partye ſlut. 17:3.

B. Vrage lºot moet men de beſcheydenheydt oefenen als men in

ggeben bgcoe lenen ſaid

Antw. Allen moet dan beſt bingen maer-nemen:

(1.) ſlºp moeten onſe woorden ſoo matigen / dat mp geen groot

geboeien ban ong ſcibenſtijnnen te hebben / notijtt bat mp anbett

HIepn acijten/3Bijil.&#. 19. Op dat ick niet en ſcgge, dat ghy oock u

ſelven my daer toe ſchuldigh zijt. @Bal. 4: 13. Ghy weet, dat ick u

door ſwackheydt des vleeſchs het Euangelium eerſt-mael verkon

dight hebbe_ſ.

(2.) âl2p moeten het hooghſte recht niet miſſen unitboeren/maer

en barbe miſſe moeten mp Jaerban mat af-ſtaen/I.dlot.9:15. Ick

hebb, dit ſo geſchreven, niet op dat het aen my alſo ſoude geſchieden

1,qlot. 6:7. Waerom en lijdt ghy niet liever ongelijck ? waerom en

lijdt ghy niet liever ſchade?

. (3.) ſlºp moeten beſmachijeben ban ambere mat buſben/bie mp

ſoo terſtont niet honnen berbeteren/1.@Theſſ. 5 : 14. Onderſteunt

de ſwacke. ſtom.14: 1. Die ſwack zijn in het gheloove neemt aen,

amaer niet tot twiſtige t ſamen-ſprekingen. Iſtom. 15:1. -

4.) il3n moeten het ſeggen en het doen ban andere ſoo beelten

bupben als een goede conftientie o?agen han/I, ſor, 13 : 5,

De liefde en denckt gheen quaedt. 1.qiot. 13 :7. De liefde bedeckt

alle dingen, ſyghelooft alle dingen, ſy hoopt alle dinghen, ſy ver

draeght alle dingen.

A. Vrage. 13oe moeten mp be beught ban ſachtmoedigheydt acne

leggen tot bgebed

Antw. Beſe beught moetenmp op beſe maniere gijebrupthen/

bat mp niet lichtelijtk metgramt of verbittert moſben om tenigb

ongbelijtſt batmen ong boet/ #at. 1 : 19, Zijt traegh tot toorn.

# 2 : 23. Jeſus, als hygheſcholden wierdt, en ſcholdt niet

Wedcr.

8. Vrage. HBaerom moeten mp beſe beugijt oefenen ?

Antw. GPm beſc beweegh-redenen:

3e 5 (r.) Qin
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(i) ſàmbat bobtſanghmoebights tegen ong/ enteongſane

gebetbgagen heeft in onſe#dºoſ. 3 ; 13. Verdraghende mal

Kanderen, ende verghevende deenden anderen, ſooyemandt t

iemandt eenige klachte heeft, gelijckerwijs als Chriſtus u vergeven

ft, doet ghy oock alſoo. ſtoin. 1:4. - -

(2) ©mbat mn / ongfeiten in-fienbe/berſ onghtlijth hebben

ghebaen/en notij baghelijthg boen aen andere/ (Eit. 3: 3., Hate

# zijnde, ende malkanderen hatende. «Baſ. 6: 1. Siende op u

elven.

(3.) ſàmbat bit ig het rechte bemijgban onſe Chriſtelijdte ſiefe

be/ 1. Cor. 13 : 15. De liefde en wordt niet verbittert. «Epijtſ 4: 2

Wandelt in de liefde. - -

(4) ſºm dat dit be retijte megl) ig tot een goebe gijgiſtelijke

bgebe/#2gon. 13 : 1o. Door hoovaerdigheydt maeckt men niet dan

gekijf ſàpil.2:1/3. Doet geen dingh door twiſtinge, ofteydele ee

re: maer door ootmoedigheydt achte den eenden anderen uyt-ne
mende als hemſelven. -

B. Vrage. âlBat Chriſtenen 3ijn be ſatijtmoebigbfte :

Antw. H3et 3ijn beſc qſhgiſtenen:

(1.) Biebaetſeigen gememmen geheel ſich onberéſjobtgibetten

te onbermerpen/HEAat.11:3c. Neemt mijn jock op u,ende leert van

my dat ickſachtmoedigh ben, gat.1:21/22. -

(2) Die bitſimig met bott ſpreken/ente alſooijaer ergen niet

tigbepbt en oerboemelijtſtbembt iceren kennen / #um. 12:3. De

Man Moſes was ſeer ſachtmoedigh. Gen. 13:8. Abrahamſeyde,

laet doch geen twiſtinge zijn tuſſchen my en tuſſchen u ſpen.Ic:27.

Sietdoch, ick haddemy onderwonden te ſpreken met den Heere,
"##ende aſſche ben. b 3?

3- eſich gemennen tot neberighepb beg herten/ 1. petty; 5.

Zijt# malkanderen onderdanigh,zijt met de ootmoedigheydtbc

kleedt. &#pbeſ4:2.

A. Vrage. 1)ce moeten mp de nederigheydt beg herten onfrºntatie

berej Penſchen beleben/ om alſoo in biebe te manoeien?

Antw. âlân moeten van ongfeinen geen booge ghebachtenbehe

ben/ en bacrom moeten mp niet terſtont mennen/alg ongmat

engelijſt geſchiebr/bat het een ſtrenthinge is van onſ tere/2, bami.

16:1c, Davidſeyde, jalaet hem vloecken. pſal. 131: 1. O Heere!

mijn herte en is niet verheven.

G. Vrage il?aer uptfian men beſt beught hennen !

Antw. tipt beſe ken-teyckenen: '

(r.) 2tig mp ongfelben niet en pgpſen boven andere / matrale

kan anderen penſen hopen ong ſeinen/ 2. qſor.1c: 13. Wy en ſullen

niet roemen buyten de mate. HShii. 2 ; 3. Eenyeghelijck achteden

anderen uytnemender dan hemſelven. -

(2.) 3{{ë mp niet begeerfgh zijn na bie uptimenbighettpdienen

naa meetbct cete/algantere genieten/ ALut. 14; 8. Wanneer ghy
Wall

*

d



Middagh-oefeninge. 315

vanyemandt ter bruyloft ghenoodt ſult zijn, ſoo en ſet u niet in de

eerſte ſit-plaetſe. Allatth,23:6/7/8.

(3.) ?tig mp gebuſbigblijdt ſtonnen berblagen batmen ong bere

achte/2.Cor. 12:1o. Daerom heb ick een wel-behagen in ſwackhe

den, en in ſmaedtheden. 2,&am..16: 1c. Davidſeyde, jalaet hem

vloecken.

(4) ?tig mpaenſbobta Hertheſ en aen begberinghſte ſtijgiſtte
nen geſpiſſigb begberingijſte bienſten en plichten beſo2gen/3 oan.

13: 5. Jeſus goot water in een becken, ende begon de voeten ſyner

Biſcipelen te waſſchen. il)attb. 23:11. De meeſte van u ſal u Die

- naer zijn.

A. Vrage. âlBat beught is be buſonberſte om een biechtſaemſeben

te Iepöen met aiſe ilhenſchend -

Antw. De verſoenlijckheydt, maer hoo! mpſter ghenenght 3ijn

om met maſhanberen te oerſoenen als 'er miſtingbe ig ontſtaen/

«Epheſ. 4: 26. De Sonne en gae niet onder over uwe toornigheydt

TILut. 17:3. Indien u Broeder tegen u ſondight, ſoo beſtraft hem -

Ende indien het hem leedt is, ſoo vergeeft het hem. 3 kilattij- 6:

14 / 15.

G. Vrage. âl)at behoort ongbaer toe te bemegend

Antw. Deſe beweegh-redenen:

Voor eerſt: 19et is een eerlijcke en gantſch heerlijcke ſafte/ bate

z men een perſoenlijth berte hebbe/45al.5: 22. De vrucht des geeſtes

is liefde, blijdtſchap, vrede, ſachtmoedigheydt. Jacob, 3 : 13 /

I4 / 17.

Ten tweeden: het is een ſter billicke ſaht/mantbempſe begroot

te bobt ong-ſoo groote fonbeu bergeeft boog een berſoenlijtſt berte

tot ong/ſoo hebooten mp oothaen onſen Haarſtentenige vergrpe

pingen te bergenen/ 4Epheſ.4:32. Zijt tegen malkanderen goeder

tieren, barmhertigh: vergevende malkanderen, gelijckerwijs Godt

in Chriſtou vergeven heeft. JIPattb.18:32/33. Ghy booſe Dienſt

t knecht, alle die ſchuldt hebbeick u quyt geſcholden, dewyle ghy my

hebeden hebt : Behoordet ghy oock niet u over uwe Mede-dienſt

# te ontfermen, ghelijck ick oock my over u ontfermt heb
e-> ? -

Ten derden: #etig een ſter nootwendige ſalte: mant Gobt mit

met ong niet berfoent3ijn/nothte ong omſt ſomben bcrgenen/in

bien mij met onſ: «Eben-naeſten niet perſoenen/en ſjaer de bergrna

pingen qupt-ſtbelben/dl)attij.6:14. Indien ghy de Menſchen hare

- miſdaden vergeeft, ſoo ſaluwe hemenſche Vader oocku vergheven.

-
# Maer indien ghy den Menſchen hare miſdaden niet vergeeft,
oo ſaloockuweVader uwe miſdaden niet vergeven. Jllat. 18:34/35.

Alſoo ſal oockmijn hemelſche vader u doen, indien ghy niet van

herten en vergeeft een yegelijck ſynen Broeder ſyne miſdaden.

A. Vrage laat al men toen afganbert dienſtben ons groot on
gtijjtºt botn ? -

+

Antw.
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Antw. (ſBgth ban moeten mn een perſoenlijth herte hebben?"

JLut.23:34. Vader vergeeft het haer. Art. 7:6c. Stephanus vallende

op ſijn knien, riep uyt met grooter ſtemme: Heere, en rekent haar

deſe ſonde niet toe.”

A. Vrage ilBatſuiſen mn boen alg geringe Lieben/ en die minder

3ijn alg mij/ong ongelijtſt gebaen hebben ?

Antw.. @Borſt ban moeten mp een ngteoſaem berte Grn.

-23; 8. Abrahamſeyde tot Lot, en laet doch geen twiſtinge zijn tuſ

ſchen my, en tuſſchen u. 1.&am..12:23.

A. Vrage. âlBat ſal men doen/ alg onſe natſte âBatenben ong op 't

joogijſte bergngelijtſten ?

Anrw. Petit dan moeten mp een berſoenlijck berte hebben !

eſsen. 5 :21. Joſephſeyde, en vreeſet niet, ick ſaſu,ende uwe kleyne

Kinderkens onder-houden, ſoo trooſtede hy hen, ende ſprack na

haer herte: dàum. 12:2/3. -

B. Vrage. llèie komt het toe/bebgebe eerſt te foerſten ?

Antw. Die eerſt of meeſt het ongelijtſtaen andere geeft gebaen:

2ºlg ootſtbie de minſteig inſtaet/ beroep / gapen/ #t. ilut. 17:4.

Indien u Broeder ſeven-mael daeghs tegen u ſondight, ende ſeven

smael daeghs tot u weder-keert, ſegghende, het is my leedt, ſoo ſult

# het hem vergeven. djihattij.5:23. Indien ghy indachtigh wort,

at uwe Broeder yet teghenu heeft. 3. 24. Gaethenen, verſoent u
eerſt met uwen Broeder. er - -

C. Vrage. 3 Hoet men banſooſange berbepben/tot bie tot ongko"

men/oien het toe-komt ong eerſt te foetſiend -

Antw. #Been: mart pber een moet glycreet 3ijn terſtontſtibebt

bgebc te foetſien/af is 't oatment feite geen ongelijtk heeft gebaen/

# : 15. Indien uwe Broeder tegen u geſondight heeft, gaet

enen. «Ben. 13 ; 8. Abrahamſeyde, later geen twiſt zijn tuſſchen

my, en tuſſchen u.

A. Vrage. #g het dan noºit geoogſoft toornighte meſen ? -

Antw. #etig ſominjurg geoogloft/gEgbeſ 4:26. Wort toornigh

ende en ſondight niet. laatt.3:5. Als Jeſus haer met toorne rootſ

om aengeſien hadde. -

G. Vrage ilBanneer is het geoorloft toornightt mo:ben?

Antw. #erig geoogſoft alg beſt occaſien noo!-malſen:

Voor eerſt: ?Eig ſommigbe Lieben ſtootg reteſtijennen/ #ſal.

# 21. Soude ick niet haten, Heere, die u haten ? ende verdriet

hebben in de gene die tegen u op-ſtaen? “Erob.32: 1e. Als Moſes

het Kalfſagh, wiert hy met toorne ontſteken. -

Ten tweeden : àlg befonden het ſpoorlooſe onbeſchaambelijdt

baer moogt-gangb riemen/3ftt. 14:14. Paulus en de Barnabas ſpron

gen onder de ſchare, roepende. 31 art.3:5. Jeſus haer met toorne

rontſom aenſiende, ende met eenen bedroeft zijnde over de hardig

heydt van haer herte. - -

Ten derden : ?tig ſommige ong miſſen berijinbeten in ben#
- C
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ber eBobt5aſigljembt/3)ſal.119:115. Wijckt van my,ghy Booſdoen

ders, dat ick de geboden mynes Godts moge bewaren.

C. Vrage ilBanneer gaet ban be gramſchap te berre 3

Antw. @PetoognigiJeubtig ſonde bp beſt boog-baſſen:

(1.) ?tig de oorſaeck niet goeutig/ Hillatrb.5:22. Wie t'onrecht

ep ſynen Broeder toornigh is.

(2.) ?lfs men de mate te bonen gaet / alig 't in een goebe ſaſte/

G5en.49:7. Vervloeckt zy haren toorn,want hy is heftigh : ende ha

ze verbolgentheydt, want ſy is hardt.

(3.) ?lig het oogmerck niet enig ſbobtg tere/maer eugen eert/

boobaerbpe/ofeggen mooi beel/ lºgop. 28; 25. Die grootmoedigh

is, verweckt gekijf 33gon. 21:24. Die een hoovaerdigh Poccher is,

ſynen naem is Spotter: Hygaet met hoovaerdighe verbolgentheydt
te wercke. -

(4) 2 is men tot ſchelden en laſteren, ja tot vechten en ſlaen,

apt berft/.jllatth. 5: 22. Wie ſeght, ghy dwaes. #at. 3:16, waer

nijdt ende twiſt-gierigheydt is, aldaer is verwerringhe, ende allen
booſen handel. w

Vrage. âlPaet boot moeten mn afgeſchzicht mogben ban ſooba

nige toognighendt/ en bemogen tot een beecutſaem lebend

Antw... 3Boog beſt beweegh-redenen:

(1.) Hºetig bemijg ban een groote kracht bes 65ceſteg/ als men

fithſelben kan behmingen/pton. 16:# De langhmoedige is be

ter dan de ſtercke: en die heerſcht over ſynen geeſt, als die een ſtadt
4n-necInt.

(2.) @Buabetoogmigbepbtig een beſth bpet/enbe een Dupbelg

hnapen-tupgb tot allerlen booſ benot/gat. 3:6. De tonge wort ont

ſteken van de Helle. #lar. 3: 15. Deſe is de wijſheydt niet die van

boven komt, maer is aerdtſch, natuerlijck, duyvels.

(3.) Bengrebtſame aſieen 3ijn 3aſig/enbeſuien ben hemelbe

groen/blaattij.5:9. Zaligh zijn de vreedtſame,want ſy ſullen Godts

Kinderen genaemt worden. ibeba.12:14.

Middagh-geſangh

Op de achthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: #3ſalm 1oc. Ghy volckeren des

aerdtrijcks al, &c.

I•

&#ſoetſt en jaegh de barbe na/

3ftig het met mijn epigenſcha;

Taeenzebe koopt men nopt te bier/

&PE bgeüt-ſuſt/ig ljepſigh oper,
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2.

th toon alſing beſthenbenbepbt/ 5

ſig mg 't hooghſte recht berenbt/ -

#tſt geef mat toe/itſtſmijgh mat ſtil/

#tſt bgaegh ben mat om biebeg mil.

» ,, . . 2*

een bzienb'lijtſt moo:btig monter goebt/T

et ſtut een torenigb gemoebt:

th ſp;eerſt niet trotg; notij hert noth oogh

3Berljefitſt niet te bitſig bijoogl).

4

#di toon aſſingſachtmoedigheybt; i

't #g beter 't ongelijtk beſtijgent/

3tig boot gen hitſighmarm gemocbt

«De baanbt te ſteken in het bloebt.

-5.

gſtft ſaffcifg tot mijn ſalmiſterggaen/

gºn bieben haar perſoeninghaen/ .

#tſt ſoetſt beſlechtingh ban't geſchil;

3Dit bocitſt aſ om bgebcg mil.

t

Het Leven in Maeltyden, en in Ge

ſelſchappen.

De negenthiende Dagh.

A. Vrage ſºloc 5ijn bgcebtſame Chriſtenen gbemoon bartb:icntte

ſthap te onderbouben? -

Antw. Doo? bzienbeſijtſte t ſamen-ſtomſten/ eribe hoo: marſe

tphen/ 1.4ſor. 11:17. Als ghy te ſamen komt. Joh 1:4. Joan.2:1.

Jeſus was met ſijn Diſcipelen oock ter bruyloft genoodt. -
A. ſt#ſjocdanige iLieben moeten mp onſc t'ſamen-home

A En tjol! Den rº

Antw. Het 33:ome en Bobt5aſighe/bft op beſclue mpſe bobt

met ong bienen/joſal.16:3. Tot de Heylige die op deraerden zijn,

ende de heerlijcke, in welcke al mijn luſt is. Hyſal. 119: 65. Ick ben

een Geſelle aller die u vreeſen, ende dier die uwe bevelen onderhou

- den. 2.Cor.6:14/15. -

B. Vrage.ger moet men ban te geſcIſthappen bcr ſjobtſooſt acne

metrften ? * -

Antw. âlèn moeten bacrºban een afkeer hebben /enbebrſelbige

na bermogen blieben/ lºgop. 23 : 2c. En zijt niet onder de wijn

ſuypers, mochte onder de vleeſch-vreters. 2. &helf; ; 6. Joſé:15.

Komt niet te Gilgal, ende en gaet niet op te Beth-aven. V

w rage,
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C. Vrage ſºaerom moeten mp be geſelſchappen ber33;omeſienen/

- Enlig eiſtijappen ber «Boutſooſe blieben?

Antw': @Bnn beſe redenen : -

1.) Begbootlooſe 3ijnſeer ſtijabelijth/enbeboen hitſ miſg oorſt

-. #ſtrupthelen/ 1.oſſot. 5:6. Een weynigh ſuerdeeſſems,

aeckt het geheele deeghſuer. 33ſaſ.1o6:35. Sy vermenghden haer

met de Heydenen, ende leerden der ſelver wegen.

(2.) ipier boo: honnen mp be abobtſooſe beſthaemt maſten/en

roberfungen ban baerguaben ſtact/2.(d beſ[.3:14. En vermenght u

niet met hem, op dat hy beſchaemt worde.

(3.) ?tſbug mo:ben be ſhoot;alige boog maſhanberen herſterritt

in jaren goeben manbel/ſtom. 1 : 12. Om mede vertrooſt te wor

den doorhet onderlingh geloove, ſoo het uwe, als het myne bebt.

1o : 24. Laet ons op malkanderen ach nemen, tot opſcherpinge der

liefde, ende der goede wercken. - -

(4) 2tiſoo honnen behenſigbemlichten/ bie noobigh3ijn in de

- t'ſamen-ſtomſten ber#onberijinbert geoefent mo:ben/

baeranberſing. De ſpobtlooſe# incbe ſportcn/l)ſaſ.

119:115. wijckt van my,alle Godtlooſe, op dat ick de geboden my

nes Godts kan bewaren. 1. Betr. 4: 4. Sy houden haer vremt, als

ghy niet mede en loopt tot deſelvigeuytgietinge der overdadigheyt.

_ - @BeH.21:9. -

G- Vrage ſlºtact matſaſ men boen/aſg men ebenintſ onberijct gte

, - ſciſtijap ter ſpoorlooſt geractfit?
w Antw. Dan moeten mp beſepſichten maer-nemen:

Voor eerſt: ſlºp moeten inet ong gelact toonen bat mp in ſoobae

mige geſelſchappen geen bermlacrſt hebben/maer batſe ong tegen De

hogſt 3ijn/lbſal.15; 4. In wiens ooghen de verworpene veracht is.

2tpot. 2:2. Ghy en kondt de quade niet verdragen.

º - Ten tweeden: âlpu moeten baer niet ghelijtſt mo:ben in haer

inbeſljeben/enſonbigbe manieren/ &#pijeſ. 5:11. En hebt geen ghc

# meynſchap met de onvruchtbare wercken der duyſterniſſe. 1.35etr.

4: 4. ..

Ten derden: ſlºp moeten baetſonbigbe manieren harmoebigb
f tijtſt tegen-gaen/ en beſtraffen/o:pbeſ 5: 11. Beſtraft de onvrucht

bare wercken der duyſterniſſe. 33ſal.94: 16. Wie ſal voor myſtaen

tegen de Booſdoenders ? wie ſal ſich voor my ſtellen tegen de werc

kers der ongerechtigheydt. -,

Ten vierden : moeten ſoo ſjacſtaig mogfjelijtſt ig ban ſjaet

af-mijdten en benen gaen/3)ſal. 1:1. Die niet en ſit in het geſtoelte

der ſpotteren. 2. Efjeſſ. 3:6. Ontreckt u van een yeghelijck Broeder

- , die ongeregelt wandelt.

A. Vrage. #g het geoogſoft bat Chriſtenen met maſſtanbcten matſ:

tubenijonben ?

-
Antw. Ja: als alles op een behoorlijtſte myſt toc-gart / ſcan.

2 ; 1, Daer was een bruyloft te Cana in Galilea. Art. 2:46. #ute

w » 12•
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#.12. Deſe zijn vlecken in ulieden liefde#
GE. #" ig ban betepſtijt om een tijgiſtelijtſte maeſtijbt te

ULI e

h Antw. ſjier tot 3ijn beſt bingen neobigh:

(l.) Het eynde en oogmertſt moet meſen/ombe onberlinge ſief,

betenerſterrhen/ en bantitbaerlijtſt Gobte gapen te ghehauptſten/

#lube&.12. Liefde maeltyden. I. dum.4:4.?Itt. 14:17. Godt Ver

vult onſe herten met ſpyſe en vrolickheyt.

2.) De Gaſten moeten maeſen/ bgome en 65obt5aligheſLieben/

botbinſonberijepbt moeten ootſt de arme Lieben aen onſe maeſtpe

ben mogben gijebonden / of ten minſten moeten ſp baer#
getit ontfangen/Lut.14:13.Wanneer ghy een maeltijt ſult houden,

ſoo noodt arme, verminckte, kreupele, blinde. 1. Cot. 5:11. dPeij.

8:11. Gaet etet het vette, ende drincket het ſoete, ende ſendet dee

len dengenen voor welcken niet bereydt en is. #ob 31 : 17.

# De Tafel-redenen moeten ſticijtigij 3ijn/niet onghebonben/

1.dſor. 15: 11. Quadet'ſamen-ſprekinghen bederven goede zeden.

«Iol. #: 6. u woordt zy altijdt in aengenaemheydt, met zout ghe

Ennen9Rht.

(#5 De spyſe en toeruſtinghe moet niet vathtighen mertſbis

3ijn/#at.5: 5. Ghy hebt leckerlijck geleeft, en welluſten gevolght.

q5ſal. 5:12.

(5.) Alle overdaedt en onmatighembt moet in ſpijg en baantſt

bermijt mogûen/ſLur. 21 : 34. Siet toe dat u herte niet te eenigher

tijdt beſwaert en worde, met dronckenſchap en gulſigheydt, ſtom.

13 ; 14.

(6.) De tijdt moet niet al te bitſthuiſg komen/ ootſt moeten be

maelipben niet te lange buuten/ bpſonderlijtſt moet men op blote

be tpben geen bgolithe maeitpben houten/ſlut.16:19. De Rijcke

man leefde alle dage vrolick en prachtigh. 2.HPetr. 2: 13. «Eſai,5:II.

45ſai.22:12/13. De Heere roept tot geween, en tot wee-klage: maer

ſiet, daer is vreughde ende blijdtſchap met Runderen te dooden.

. Vrage. âlBat# mogben begaen tegijen het rechte eynde en

oogmertſt der macitpben/ die men moet bermpben ?

Antw. ipct miſbruptſt dan het rechte oogmerck bet maritphen

beſtaet hier in : ?Als men maer op ſpijg en baantſt fiet/ endeals

men bp ben anderen komt om het bieeſch te boeben in melluften/

fonder op met anberg te bencken / «Eſai. 5 : 12. Harpen en luyten,

trommelen en pypen, ende wijn zijn in hare maeltyden, maer ſy en

aenſchouwen het werck des Heeren niet. Phil.3 : 19. Wiens Godt

de buyck is, die aerdtſche dingen bedencken.

. Vrage. âlBat miſbruptſt ig'er ontrent de Tafel-redenen't meldtmoet gebetert# # w -

Antw. Dit miſt gunth ig inſonberijenbt hier in beſtaenbe:

# 2lig men bedIafel-rebenen maetſit ban ſpotten en ſt

+)ſal. 1:1. Wel-geluckzaligh is de Man die niet en ſit in het#
te der
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:

re

ºf

#

te der Spotteren. Aſai.35:16. &#pijeſ. 5: 4. Vliedt oneerbaerheydt,

ot geklap, geckerye, welcke niet en betamen. - -

(3.) ?tiſmen met een bgontſte tonge man ſhoot/en ban de Religie

huiſ biſputeren/ HAfaſ. 53:16. wat hebt ghy myne in-ſettinghen te

vertellen, ende neemt mijn verbondt in uwen mondt.

(4) ?ſiſimen bunie en onſtupſche redenen onbet malſtanberen

boert/ tegen ſjoög berboot/45phef.3:29. Geen vuyle reden en gae

uyt uwen mondt. JA2ob.23:33. Siet de Wijn niet aen,u herte ſolide

verkeertheden ſpreken.
C. #se âlèat tebenen behoogtmen ban ober be ſilhaeftijd te boe*

1en

Antw. JPhen behoort te ſp?eſten ban beſe bingen: A

(1.) â9an 35obtg goeothenbt in het berfolgen van onſe Tafel

boot ſoo beeſterijanbe ſpijg / #t. ?tti.14:17. Godt doet goedt uyt

den Hemel, vervullende onſe herten met# in de vrolijckheydt,

1.4 Tim 4:4.33ſaſ. 23: 5. Ghy recht de Tafel toe voor mijn aenghe

ſichte, ghy maeckt mijn Beker overvloeyende.

(2)# moeten ſpicſten van onſc onmaerbigbembt om ſelfg het

minſte ſteunmſten 25toootg te gebruptſten/ bempſe mp boot onſe

fonnen alles berbeurt hebben / of en, 32:1g. Jacobſeyde, och Hee

## ben gheringher dan alle deſe weldadigheden: of cncſ. 28: 2o

llfl) 2: IC,

(3.) âBan het matigh gheh?tintk ber 5thepſelen / &it. 2 : 12.

Dezaligh-makende ghenade onder wijſt# wy de godtlooſ

heydt, ende de wereldtſche begeerlijckheden verſākende, matigh

lijck, en Godtzalighlijck, ende rechtvaerdighlijck levenſouden in
deſe tegenwoordige Wereldt. 1.qlor. To:31/32/33.

(4.) 25n ocrafieban be aerbtſtijc,3 pnſe en#in bt/ſoo more

ten mp ſpitſten van de geeſtelijtſte en jemelſche 35priſe en 3Daele

tijût/Jil)atth,8:II. Vele ſullen komen van Ooſten en Weſten,ende

ullen met Abraham,Iſaac,enJacobaen-ſitten in het Konin hrijcke

der Hemelen. #Lut. 14:15/16/i7.2pot.19:8/9. Schrijft,zaligh zijnſe

die geroepen zijn tot de Bruyloft des Heeren.

. Vrage. HlBat nmiſbauptſt moetmen in de dilhaeſtuben bermpben

ontrent be# : - -

Antw. Jillen moet op beſc bingen acht geben:

(r.) Batmen niet altijbt alfeenijtſt be ſlijthc en JTAarhtigheter

Jillacſtijbt noobt/mact ootſt be?{rme/ 1ſtit. 14:12. Jeſus ſeyde,

wanneer ghy een Middagh-mael, ofte een Avondt mael ſült hou

den, ſoo roept niet uwe Vrienden, noch uwe Broeders, noch uwe

Magen, nochuwerijcke Gebuyren, op dat oock niet deſelvighe u te

eeniger tijdt wederom en noodigen, ende u vergeldinge en geſchie

de HLut. 16:2o. -

2.) Batmenſooſter niet en ſtae op be hooghſte fit-plaetſen/

ſlut. 14:8. Set u niet in de eerſte plaetſe. Agon.25: 6/7. Het is beter

datmen tot uſegge, komt hier boven aen,dan datmenu"#
- 3- lºttº
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(3.) Datmen niemanipt en parfſe met het brinthen ban groote

obiaſen/ ofte om tenighſintg tegijen beluſt te brinthen/ 1.petr.

4: 3. Het is ons genoegh, dat wyden voor gaenden tijdt des leven.

der Heydenen wille volbracht hebben, endeghewandelt hebben in

ontuchtigheden,begeerlijckheden, wijn-ſuyperyen,en dronckeryen.

t. 8:8. De Wet was datmen niemandt tot droncken drincken

mocht dwingen.

(4.) Datmen niemanbt bminge om te ſange aen be3lBaeſtpben

te berblpben / om alfoo boo? ben âl)ijn meer berijit te mogûen/

&#rtleſ.Io:17. Wel-geluckzaligh zijt ghy Landt, wiens Vorſten ter

rechter tijdt eten, tot ſterckte, ende niet tot drinckerye. &#ſai. 5:II.

Wee den# die ſich 's morghens vroegh op-maecken in den

morgen-ſtondt, ende ſtercken dranck na-jagen: ende vertoeven tot

in de ſchemeringe, tot dat de Wyn haer heeft verhittet.

Vrage ipoeſüſtenmn ong aen-ſteſten/ algmm ons in fooba

##nbeoinben baermen dan andere Lieben quaebt

pgeeflitſt

Antw. llen moeten ban beſe bingen doen:

(1.) llºy, moeten ons miſnoegen baer in toomen/ 13:ob.25:23.

Een vergramt aengheſicht verdryft de verborghene tonghe. jºſal.

1 19:158.

(2) âlon moeten bie ſauacht-ſprekerg blagen/ ofſtadtienten/

ban offpippanten 3ijn van die perſonen: ZijnſeWyanden,bat dan

haethuoogben niet aen te nemen 3ijn : Zijnſt Vrienden, batſe ban

ſeer troumſoeſtijtſt hambeien/ 3D2ob. 11 : 13. Die als een Achter

klapper wandelt, openbaert het heymelijcke: maer die ghetrouw is

van Geeſt, bedeckt de ſake.33:ob.19:II. Het is een cieraet, de over

tredinge voor-by te gaen. - -

(3) ſlop moeten hernemen offm ſeſter 3ijn : ſoo neen, ban

moeten mn haer ſoſjepbt beſtraffen: ſooja / ban moeten mp ijaer

notij af-bpaghen matſn met dit quacût ſpgeſten boot hebben/ en

macrom batſe ſieber beg 3,Dupbelg mertſt boen / aig het merth

oChriſti/ Jacob.3: 15. Deſe en is de wyſheydt niet die van boven

komt, maer is aerdtſch,natuerlyk, Duyvels. 1.(dini.3:8. Men moet

niet twee-tongigh zyn. - -

(4.) âlòn moeten baet bzagen/ of die perſonen/ baerſm muaebt

ban ſpreken/ ootſt niet eenige beughten hebben/ baerfi, nan be- . |

hoogten te ſpgeſten/ ofte om meſtkerg miſſeſn upt ſiefbe/ befema

Ien behoogben te bebetſten / I. ſor.13:4. De liefde en handelt niet

lichtvaerdelyck. Sj.5. Sy en denckt geen quaedt.

. . Vrage. 3Boog mat redenen moeten mn anbere/ enbe ooth ong

ſciben af-ſtijgitken ban achter-ſtſap/en ban quatüt ſpºeften banan

iiete Lieben ? -

Antw. Doo? beſc redenen:

Voor eerſt : @m hat be lºemſighedgeefſter ſcherpelijtſt banſode

ballig je tonghen ſpgeetltt/ en beſeſoigje bergijeiijtfit bp be#
IJ

-,
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#

Hijckſte bittgen/1)ſal. 55: 22. Sijn woorden zijn blooteſwaerden.

3 Aſai.12c:4. Het zijn gloeyende Genever-kolen. Job5:21.

Ten tweeden:# bat hier voor andere Jllenſtben mo:ben

betraben/enbe onſchulbigh beroo:becitº mantaitijts 3ijnber noth

3llenſchen bie de laſteringe gelooben/3):ob.17: 4. De Booſdoen

der merckt op de ongerechtige lippe, een Leugenaer neyght de oore

tot #verkeerde tonghe ſpion. 14:15. De slechte ghelooft alle

WOOIOlt.

Ten derden: Cºmbat het recht een Dupbelg merth ig/ſon bere

re batathter-klap in de Galerrſche tale genaemt mott Duyvelerye,

2ſpot. 12: 1o. De Duyvel is een Verklagher der Broederen. Job

I ; 9.

Ten vierden : Om dat groote ſtraffen berenbt 3ijn boot bie

eſhuaebt-ſpgeherg/en in bit Iepen/en na bit leben/ Höſal. 14o: 12.

Een Man van quade tonge, en ſal op deraerden niet beveſtight wor

den. 1. Cor.6: Io. Geen Laſteraerenſal het Koninghrijcke der He
melen be-erven. r

vrage. âlBat moet ban onſe boogfirbtigbepbt meſen ontrent aſſe

geſelſchappen 3

Antw. Beſelbige beſtaer hier in:

voor eerſt : «Dat mn altijbt na het beſte geſcIſthapſocthen/ enbe

ong ſjerte bemerthen/bat mn een geſcſſchap mogen lief hebben ont

ber 192onnen miſſe/ 2. Joan. b. 1. De Ouderlingh aen de uyt-ver

koorne Vrouw, en aen haer Kinderen, die ick in waerheydt liefheb

be, ende niet alleen ick, maer oock alle die de waerheydt bekendt

hebben. 3)ſal.16:3. Al mijn luſt is tot de Heylighe die op deraerde

zijn.

Ten tweeden: De 39,omt met malhanteren5ijnbeſon moetene

# oeffenen/en op-ſcherpen/bat alle bemſige pitrijten/

3eb2.13:24. Laet ons op malkanderen acht nemen tot op-ſcherpin

ge der liefde, ende der goede wercken. 33gon.27:17.

Ten derden: Aſg 45ootlooſe bn ong 3ijn/ſoo moeten mp niet te

beelſpleiende meſen/ macr mn moeten banſcer boo:ficijtigb op

onſe moo:ben acht gheben/#3ſai.39: 2. Ick ſal mynen mondt met

een breydel bewaren, terwijl de Godtlooſe tegen my over is. Jat.

1:19. Nict raſchin't ſpreken.

Ten vierden: {lºn moeten bnaiſe boo?-bal be ſjobt5aſight pºnte

ſen/en de beerlijtſthembt toonen van het geſciſtpap het Dome/ en

ban ooth ſpreken van de heerlijdtijembt beg hemelſchen & Bheſela

ſtbapg/l)cb2.12:22. Ghy zijt ghekomen tot den bergh Zion, ende

de ſtadt des levendighen Godts, tot het hemelſche Jeruſalem, ende

de vele duyſenden der Engelen. &#.23/24.

# 2 Het
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De negenthiende

Middagh-geſangh

Op de negenthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 25. Mijn hert hefick tot u

Heere, &c. -

I•

HIg gijn ſuſt ter maeſtijbt treben/

A 't ilbeitſt ben Chriſtenen ſtact man/

oſjaet bact niet om núciheben/

3Df om tonge iedierny:

goie omſpijg of baantſt barr gaet/

#g niet beter afg be2beeſten/

3Die fith geeft tot nu'le pract

#g in dienſt ban quabe Beeſten.

2•

3Batig recht een Chriſten maeſtijbt/

UDaer men Jeſugſet nou: aen/.

3Daer men 't ſtirbtige berijaeſ ſijbt/

SDaet men 3ebigb opſtan ſtaen:

3Daer de ſpijg niet oberſacot/

3Dact te beei niet mo:bt geſchontſien/

3Daet men niet fit al te ſaet/

&Daet men niet hoogût bol en ogontſten,

3•

35oerkt 't geſkiſtbapban be39,omc/

& Baer men pieſpaaet bermijbt/ -

SDaer ûe Spotterg niet en home/

3Paer men achter-ſtlap beſtrijût:

3Daer menſpaterkt ban 45obegilbootbt!

3Baer niet ig een bumſ gememeſ/

SBaet u Venus niet beſtoogt/

“Dat is 't beeſútſcIban ben ſjemei.

e

-**
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Het Leven in Burgerlijcke Regeeringe.

De twintighſte Dagh.

R- - Vrage. «Beben mn ban acht gbenoegb op maſhanteren/ alg inn

in gemennen b2cbe en beienbtſtijap met maſſtanberen onl-garn d

- Antw. JBeen: ilBant baet 3ijn noch bpſonbert plichten maer te

nemen/ten opficijteban be burgerlijtſte regeeringe/2. Ch?on.19:6.

Joſaphat ſeyde tot de Rechteren, ſiet wat ghy doet. Aſaſ. Ig 1 : 2.

#. 13 : 1. Alle ziele zy de Machten over haergheſtelt onderda

nign.

A.E# ººg het geoogſoft/batmen het ampt het ſºberighembt boe

Eile E

Antw. Ja/ſtom.13:1. Daer is geen macht dan van Godt, ende

de Machten die daer zijn, die zijn van Godt verordineert. #. 4.

1.&im.2:1/2. , , -

A. Vrage. #oebanighe Aerſonen behoort men te bo:beren tot het

ampt ûet ſºberig'jembt 3

Antw. Soodanige/bemeſtſte ban een goebt tegen5ijn/ gerob.

18:2r. Siet omme na kloecke Mannen, Godtvreeſende, waerachti

ge Mannen, degierigheydt hatende. 1. Linl.2 : 1/2. 1)ſal. Io1: 6.

Myne oogen ſullen zijn op de getrouwe in den lande. -

C. Vrage, ſlBaerom ig baér brel aen gheſegen/ batmen b?ome #Lica

ben bogbere tot het ampt het ſDoetigheluctd

Antw. (ſBnn beſe redenen : -

(1.) Boog bgonie ſtegenten mo:ben beretijtbeerbigljſtellDetten

gemaerkt/ en beſelbige mogûen ban beſt heftigermt/2.dlhgon.19: 6.

Ghy houdt Godt het gerichte, ende niet den Menſche. Gºttleſ,9:18.

De wijſheydt is beter dan de krijghs-wapenen.

(2.) Hºefſeben ban be ſºberigſjembtig een firachtigſj exempel tot

naboſginge boogbe @noerbanen : jl)aer boo? gootlooſe liegen?

ten moet bet33oicſt goûtſoog / 33ſaſ. 12 : 9. De Godtlooſe draven

rontſomme, wanneer de ſnoodtſte van 's Menſchen Kinderen ver

hooght worden. Hºof.7:5. |A2op.22:26.

(3.) Beſiepublijtſie en ſiertſte morgen not3egheng boo: b?ome

ſtegenten/lbſal.72: 3. Gebergen ſullenden volcke vrede dragen,

oockde heuvelen met gerechtigheydt. 1):ov.28:15/16.

B. Vrage. âlºat moat in be ſBberijcben berenſtijt op batſe goede ſfee

gentenmogen meſen ? -

Antw. Deſe bingen moeten in haer 5ijn: -

Vooreerſt: &#en goebt geloove, maer in fin niet aſſeen gocbchena

niſſe hebben man beſïeligie/maet ootſt beſelbige oprechtetiijtſt bea

lpben/ deſai.49: 2; Koninghen ſtallen uwe Voedtſter-heeren##
* - n # 3 w als
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N

#yſaſ.2:12. Kuſſet den Sone, ghy Koningen. &#5eth.46:1c.

Ten tweeden : «Een goût5aligh leven, niet alleen boigbenig be

burgerlijtſte eerbaerhembt/ maer bolgens de iBetten gºoötg in be

bemiige #Schrifture/pſal.119:128. Ick hebbeuwe bevelen van alles

voor recht ghehouden. &#rod. 18: 21. Siet om na Godt-vreeſende

Mannen.

Ten derden: #aer regeeringhe moet 3ijn moſgbeng bellBetten

oBobtg/ 1. ſteg.2; 3. Neemt waer de wacht des Heeren uwes Godts,

om te wandelen in ſyne weghen, om te onderhouden ſyne inſettin

gen. Deut. 17: 18. De Koningh ſal ſich een dobbelt van deſe Wet

aſ-ſchryven in een boeck. (g.19, Hy ſal daer in leſen alle de daghen

ſynes levens. -

- ſ# 1)ot moet fith be ſênerighcpbt bpagijen ontrent Goorg

fietchie B

Antw. De ſºberigſjembt moet beſt bingen boen:

(1.) ASn moeten goede ſogghe baghen dat de openbare Godts

bienſt behoorlijtſte plaetſen hebbe/batſe inſtiſſe geruſtheunt motte

gbepleeght/ent dat de dagh des Heeren niet en metde onthepſight /

Ari).13: 19. Nehemia belaſte dat de poorten ſouden geſloten wor

en, en dat menſe niet en ſoude open doen, dan na den Sabbath.

2.1ſteg..11:7. I. Cim.2:2. -

(2) én moeten baer macht aenſeggen/ om be Onderbanen tot

be ſhoutg-dienſt aen te lepben/2. Cijgon.34:33, Joſia maeckte,dat

alle die in Iſrael ghevonden wierden den Heere dienden. gºſt.7:26.

Al wie de Wet des Heeren niet en ſal doen, over die ſal ſpoedigh

lijck recht gedaen worden.

(3.) &n moeten betfo:gen bat bequame Mannen mogen genen

ben/en onderhouden moeten/maet hoo! hetâbolrit met de onber

meſen in de Bootlijtſte mijfbepbt/ 2.gijzon. 19:7. Joſaphat ſondt

treflijcke Mannen uyt, die leerden Juda, ende het Wet-boeck des

Heeren was by haer: Ende ſy gingen rontſom in alle ſteden van Ju

da, ende leerden onder het volck gºſai.49: 23. Koningen ſullen

uwe Voedtſter-heeren zijn.

(4) &# moeten ſcipe birtigh meſen/omben openbaren 65obta

bienſt maer te nemen/dB5crij.46: 1c. De vorſt nu ſal in 't midden

van hen in-gaen, als ſy in-gaen, ende als ſy uyt-gaen, ſullenſeteſa

menuyt-gaen. d)ſal. 122: I. Ick verblyde my in die tot my ſeggen,

wy ſullen op-gaen tot het huys des Heeren. jºſaf.84:11.

Vrage. llBat moet be qDnetigjembt doen tegijen beſtetterpen en

balſtheſcere? . .

Antw. De Oberighenb moet alle ſtetterne en balſche leert tegen

gaert/ enút fjaertanden en ſteden baet van ſunberen/ 2.Cljzon.

34:33. Joſia dede alle grouwelen weghuyt alle landen. 2 ſitg i8:4.

Hiſkia verbrack de metale Slange. ſAgon.22:8.

A. Vrage. JHarſ, de# üit nu alſoo ûoen gelijtſt be ſiga

11ingen dat beiden in Den Ouden (dieſtamente?
AntW.
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Antw. Ja: mant be baſſrije ſecre/en de afgodiſche ſpoorg-dienſt

ig mu alſoo ſchadelijtſt alg bocter rijdt/?lpot. 17: 16: Die thien

hoornen ſullen de Hoere van Babel woeſt maken, ende naeckt.

2.3betr. 2: 1. Daer zijn valſche Propheten gelijck oock eertijdts.

I.(dſbeſſ. 2:15.

# i)oeſtan be ſDoetigbepbt meten/ meſtſic bemareſteſia

gle 311 d -

Antw. Die kanſe meten hoog abobg Woordt en Geeſt, ſoo incl

alg pber geloopige bit moet meten/ 1. Cor. 2: 15. De geeſtelijcke

menſche onderſcheyt alle dingen. 1. Joa. 2:2c. Deut. 17:18/19. Hy

moet alle de dagen ſynes levens in de wet Godts leſen.

B. Vrage. JBarb beſlBagiſtraet pcmant bmingen tot het geloobc:

Antw. Dit kan niet geſchieben/ om dat het geloone een inmen

bigh merth ig ban ben miſſe: jl?aer be JHagiſtraet math bact

authoritent met gebruptſten om be ſênberbanen te doen maar nee

men de middelen beg geloofg/2.Chgon.34:33. Joſia maeckte alle

die in Iſraël ghevonden werden te dienen den Heere haren Godt.

2.ſteg..23:3. 2.oºſhzon. 3C:5

c. vºge inaert:# geen conſtitutie omanalyale de Oertig

bepbt bebmaſinghen tegen-gaet/ ente het âBoltſt boo: bact autboa

ritcpt aen-ſembt tot de mate ſjourg-bienſt? - -

Antw. JBeen: ilBant ljet ig maer een authoritent die ontrent

ben uptmenbigen Jllenſthe mozbt aen-gelenbf/ſondernemanbrg

goede «Conſticntie inmenbigh in 't particulier eenigije bmangbaen

te boen/maer het ig om de dwalende Conſcientie beter onüethuijg

te doen hebben/2. ſhgon.19: 17. Joſaphat ſondt Mannen, op dat

menſoude leeren in de ſteden van Juda Iſtom. 14:23. «Eft. 7:26.

B. Vrage. 3|2oet be 4Pbetigijenotitiet ſomberlin gije marijt ſjouben

tegen het Pauſdom ?

Antw. Wa/enbebat om beſt redenen: -

Voor eerſt: @m bat betig een grumelijthe afgoderye, bit in bae

reqBobta-bienſt mo:bt gepleeght/te vergelijtſten met de afgoberpe

ber #oben/&#ſai. 2:8. Oock is haer landt vervult met Afgoden,voor

het werckharer handen buygen ſy haer neder: voortgene dat haer

#gemaeckt hebben. «Eſaf, 44: 12/11/12/13/14/15/16/17/

18/ 19.

Ten tweeden: Hijaer practijcke beneftight boo: be leere ban hare

Doctorenig beſe : 3Datmen ſtoninghen en# math om het

Ieben bgenghen/ en batmen ons boobenbe/ ſjoút een bietiſt boet/

2ſpor. 17: 6. Ick ſagh dat de Vrouwe droncken was van het bloedt

der Heyligen, ende van het bloedt der getuygen Jeſu. 21por.18: 24.

In deſelvige is gevonden het bloedt der Propheten, ende der Heyli

gen, ende allerder gene die gedoodt zijn op der aerde?

C. Vrage. âlBat plichten moet er qDuerigljembt perſo:gijen ontrent

ſjaer dPnberbanen en 25urgerend

Antw. 13aer plichten 3ijn ûeſe na-bolgende:

# 4 (1.) De
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(r.) De ſºberighembt moet de vroomſte en 650öt5alighffe bure

gberen acn behanbt ſjouben/ ende bact voºberen boven andere /

#Oſaſ. To1:6. Myne oogen ſullen zijn op de getrouwein den lande,

datſe by my ſitten: Die in den oprechten wegh wandelt ſalmy die

nen. d5 rob.18:21. Siet om na Godt-vreeſende Mannen, waerach

tige, de gierigheydt hatende.

(2.) De Gedtlooſe moetenſn tegen-gaen/ en na bermogen upt

roenen/l)ſaſ. To1:8. Alle morgen ſalick alle Godtlooſe des landts

verdelgen. 4.4/7. #oh 29: I7. Ick verbrack de back-tanden des

verkeerden.

(3.) 5n moeten gerechtigheyt oefenen aen mber ten/aen minſt

en meeſt/ſonūer acñffen van 33erſonen/ Leb.19: 17. Ghy ſult het

aengheſichte niet aennemen, in gerechtigheydt ſult ghy uwen Nae

ſten richten. Eroti,23:3. Agon, 16:12. Het is der Koningen grou

wel, Godtlooſ heden te doen, want door gherechtigheydt wordt de

Throon beveſtight.

(4.) Sl, moeten berſoggen/bat ijaer ſenberbanen in een ſtil, en

vreedtſaem iepen mogen binnen/ſonter boog eenige onderbzutfiina

gen betongijelijtfit te mogben/ſtraffende het quaedt, I. (GEim. 2: 2.

Op dat wy een geruſt en ſtilleven leyden mogen in alle Godtzalig

heydt ende eerbaerheydt. #oni.13:4.

Vrage. Doo: mat middelen ſtart be ſºberighepbt een ghc3egenbe

regeeringhe hebben/ ende een goeüt Succes heliomen op baetbc

raciſtſlagingen ? -

Antw. dBoog beſe middelen:

(r.) #lg fi, na Godts woordt, haer regeeringhearnſtcſſen/ Joſ.

1:8. Dat het boeck deſer Wet niet en wijcke van uwen monde,maer

overleght het dagh ende nacht, op dat ghy waer neemt te doen naer

alles dat daer in gheſchreven is: Want als dan ſult ghyuwe weghen

# maken, ende als danſult ghy verſtandelijck handelen.

ſal. I 19:24.

2.) ?ſſsſi op haer eyge macht, mijfjembt/gt, niet en ſteunen/

nlaet fiatt Eernouhren op Goot ſteſſen/ om boo? hem gijeijolpen

te mo:Een/JAſai.33:16. Een Koningh en wort niet behouden door

een groot Heyr. jer. 17; 5. Vervloeckt is hy die vleeſch tot ſynen

arm neemt. Mſaſ.123:2. -

(3.) ?tig ſn neut cenige quade middelen gebzuytſten om hatt bt.

raebiflagingen uit te botten/l)ſal, 125:5 Die haer neygen tot hare

kromme wegen, die ſal de Heerewegh doen. Dial.9:17.

(4) ?tig ſil de Godtlooſeſtraffen en unt roepen / mant om het

Gottlooſen miſſe/mont een landt geſtraft/pſal.101:8. Alle mor

gen ſalick de Godtlooſe des landts verdelgen, om uyt de ſtadt des

Heeren alle werckers der ongherechtigheydt uyt te roeyen. #oſ.

4: I / 2.

Vrage. lyse moeten firg, de Onderdanen acn-ſteſſen tegijen hart
Overigheden?

AntW.
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Antw. #are plichten 3ijn beſc:

(1.) Eere en vreeſe moeten mn geben aen onſe ſoberighembt/ſoo

Rbat mn nomt oan ſjaer quaiijft ſp2eſten/bemule be 4Dberheüen Gods

Dienareſſe 3ijn/Iſtom. 13:7. Geeft vreeſe dienghy vreeſë, en de eere
dien# eere ſchuldigh zijt. ilionl.13:4. Juü.&#.8. De Godtlooſe

verachten de heerlijckheden.

(2.)# moeten mn gheben aen tjaer) ſtom.15:1.

Alle Ziele zyden Mackten over haer geſtelt, onderworpen. Kiit. 3:1.

Vermaent haer, dat ſy den Overheden en den Machten onderdanigh

zijn, datſe haer gehoorſaem zijn. -

(3.) Getrouwigheyd moeten mn aen bact bemnſen in het ontera

houden ban onſc#5ürger-cebt / ente in troum-ljettige maerſchou

iningen boog al 't gijeen #lanbt of Stabt ſtijaterijcſi ſouüctnogen

meſen/l)ſal. Io1:6. Myne oogen ſullen ſien op de getrouwe in den

lande. Juú.11:Ic. Jud. 16:2.

(4.) De Laſten, Impoſten, en Schattinghen moeten ton ſeer ghee

troumelijtſt op-bgengen/iſioni. 13 ; 7. Geeft dan een yegelijck dat

ghy ſchuldigh zijt: ſchattinge dienghy de ſchattinge 3 tol, dien ghy
den tol# zijt. 3 laattij. 22: 21. Geeft den Keyſer dat des

Kevſers is. " -

5.) Het Vaderlandt moeten mij in alle nood en met goedt en

bloedt helpen berlofſen/en ban feifs ong lepen magen in de dienſt

ber @berigheben tot melfianút ûrg ſlanörg / Jub.5:18. Zebulon

is een Volck dat ſyne Ziele verſmaedt heeft ter doodt, inſghelijcks

Naphtali, op de hooghte des veldts. 1. Joan. 3:14.

# Onſe ghebeden moeten byerigh3ijn boog de 4D berighenbr /

1. Eini 2:1. Ick vermane dan voor alle dingen, dat gedaen worden

ſmeeckingen, ghebeden, voorbiddingen, danckſeggingen voor alle

Menſchen. à, 2. Voor Koninghen, en alle die in hoogheydt zijn.

#er.29:7. Biddet voor de ſtadt daer ghy henen gevoert wort.

#e jllºoet men de (ſ)ljetigjjehût in alſt geboÜen geijoogſatm

31jn ºf

Antw. ſl3n moeten bact in aſſe geboden ghehoogſaem 5ijn/ alg

beſelbige niet ſtruiſen tegeng gſjobtg ll3002üt / matt alg ijaer gijc

boben 65obrg llboogüt tegen-gaeit / dan moeten mn jacrgfjeljoo:2

ſaeinijenot muchtgeren / Can. 3 : 18. llzy bekendt, ô Koningh, dat

wy uwe Goden niet en ſullen eeren. Gºrod. 1 ; 17. De Vroedt-vrou

wen vreeſden Godt, ende en deden niet gelijck als de Koningh van

Egypten tot haer geſproken hadde. 1. Sani,22:17,

# 5 Het



De twintighſte

Middagh-geſangh

Op detwintighſte Dagh van de Maendt

Stemme: {Aſalm 2. Waerom raeſt dat Volck

met ſulcken hooghmoedt, &c.

I•

ger ! maetſtt bat bie ghn ſtelt in 2Impt en Staet/

H ſºa 't 25urger-recht gantſtbmettighong regeeten?

dºllaetſit bathaerſmaert verbindere het quator/

qDp dat haer macht u jl)ajeſtent math ceren:

3Laet baren tacbt geſurftighlijtſt unt-baſten/

geeft tjaer heel mijfbenut en ooth bapperijembt/

#Laet hare ſoggh ong 3ijn tot baſtellPaſſen/

?tig gln, Joog ijaer ong na be âPrandt ſepbt.

2•

3Thaetſtthaer tot âBoebtſter-beeren ban u ftertſt),

#Laet hare macht het â9oltſt tot 45obtg-dienſt Iemben/

dºllaetſit ijaer âPetſtoo:öerg ban beg Satang merth)

qDp dat 11 ftael in breed math meniden:

d'Haetſit batſe ſcifg ten 45oorg-bienſt ongbootreben)

gËn batſe 'riºoltſt ûgen ruſten op u bagh:

33erhoog/dſ) opgüt ber aſjobcn ! gng gebcben/

&#n herſightfgo Jeg Cºgerijenèta ontſagij.

-

y*

3Dan hebben mn eerbiediger gemoet/

âlpt burgen ging dan onder al haer âlPetten;

3Dan ſai ijaer finaertſtratijtijgen tot ſtraf en boet/

#Laet ſjaet dan bij telijtſt ong ſchattingh ſetten:

SDan hebben mn en tongijſ en goed:/en handen

ààgo: hart ten beſten dienſt van 't âBabetſambt:

25ebeftigjjt tºert ! De burgerlijtſte banden/

&#n niacciit de i3atcrg ban u âDoſrft tetſtijandt.

Het
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#

tºr

venden heyligen ten dienſte he

Het Leven in Kerckelijcke Regeeringe.

De een-ende-twintighſte Dagh.

Vrage. Tg'er geen andere regeeringe onder het ſtijgiſten Doſtſt

als de Burgerlijcke?' -

Antw. Ja/üaer ig ootſt een Kerckelijcke regeeringc/ſtom.12:7.

Het zy bedieninge in het bedienen. 1. Cot. 12:28. &#pijeſ. 4:11. De

Heere heeft Herders en Leeraers gegeven.

Vrage. Hpt mat perſonen beſtact be ſterthelijtſte regeeringe 3

Antw. Hijt 33:coitanten/ GDubculingen/ en Diatonen / &#pijcſ.

4:II. De Heere heeft gegeven Herders ende Leeraers. 1. Lint.5: 17.

De Ouderlingen die wel regeeren. 1. Tim. 3:8.

Vrage. âlèie ſtomt het toe/ſoobanige ſucgeerberg te ſteſſen ?

Antw. Deſe macht heeft Chriſtug acn be 43emennte ghegenen /

2ftt. 14: 27. Als ſy haer in clcke Gemeynte met opſtekinge der han

den, Ouderlingen verkoren hadden. Zitt. 6: 3. Siet dan om Broe

ders, na ſeven Mannen uyt u.

ſ #ge dBa boedanigbe lºgebitanten moet beoºggemepnte uyt

licil ºf .'

Antw. dſlaſoobanige/bemcirſte beſt gualiteiten hebben:

Voor eerſt : «Die ngoom pan ſcoen 5ijn / 1. Elm. 3 : 2. Een Op
ſiender moet onberiſpelijck zijn, eener.Vrouwen Man, wacker, ma

tigh, eerbaer. &.3. Niet genegen tot den Wijn, geen Smyter, geen

Vuyl-gewin-ſoecker. Hlaatth, 2:6. -

Ten tweeden: Die bangocbeſtubien en geleerthent 3ijn/I, GTiln.

3:2. Bcquaem om te leeren. (Cit. 1:9.

Ten derden : Die in ſjaet burgerlijtſten om-gangb ten goeden

naemſtaen/ I. dºini.3:7. Hy moet oock een goet getuygeniſſe heb

ben by de gene die buyten zijn. 1.dini.4:12. Niemandt en verach

## jongheydt, maer zijt een voorbeeldt den Geloovigen in wan

Cl, CXC.

Ten vierden : Die moerigl) 5ijn en nactſfigh in hart bienſt,

2. Çini.4:2. Predickt##houdt aen, tijdtlijckende ontijd

lijck: wederleght, beſtraft, vermaendt. ?tpot. 3:15. - -

Vrage. Doo: mat middelen kan beoºrnleynte bartſeigen altijbt

ball ſoubatlige N2ebitanten hoogſten ? -

Antw. Doo: Deſe middelen:

(r.) illen moet banjonghgarn atht genen op bejeught bieter

ſtholt mo:ct geſenot/ om tot het Ogebitſi-ampt gijcuo:üert te mo:

ben: en men moet beſten offc bact toe al beginnen fttij te ſtilichen,

1. Cor. 16:15. Ghy kent het huyſgeſin van Stephanas,dat ſy haer ſel

# gheſchickt. 2. Tim. 3:15.#
t



B.

## Deeen-ende twintighſte |
e de heylighe Schriften van kindts been afgheweten. -

(2.) dlien moet hernemen mat boott-gangb bat beſoobanighe

boen in haer booger ſtudien/ en ban mat lebenſm op de Academie

ſenijen en aig ſil in ſjaer eerſte dienſt 3ijn/I.@ſim.4: 15. Bedenckt

deſe dingen, weeſt hier in beſich, op dat u toe-nemen openbaer

zy in alken. I. @Jim,4:12/13. Houdt aen in het leſen.

(3.) Be Bememnte moet ſcet naum onderſoetſten en fith bebzae

genbn ſooüanighe miſe en erbarene Lieben/ die de beſte tenniſſe

hebben ban de ſtudien, en ban het leven het Studenten/ I. (GEim.

5:22. En leght niemandt haeſtelijck de handen op. &#.24/25.

(4) Jllen moet met vaſten en bidden firb noo: «Bobt nergote

moedigen/op batim inſijn genabel)erberg ſenbe totſijn Boſtſt/

JPatti). 9: 38. Biddet den Heere des Oogſts, dat hy Arbeyders in

ſynen Oogſt uytſtoote.#
Vrage. #oe moet ficij een Ngebitant b?agen in be ſjemennted

Antw. lºact gemenne plichten 5ijn beſe: -

Vooreerſt: Sw moeten alle begbebeelten ban haer dienſt met

gettouhue neerſtiginepbt en ſtanútbaftigeſtioechinocoigbepbt tratiye

ten te berbuſſen/ Coi.4: 16. Seght Arehippo, ſiet op de bedieninge

die ghyaen-ghenomen hebt in den Heere, dat ghy die vervult.

#. 4: 2. Predickt het woordt, houdt aen tijdtlijck en ontijdt

lijck. HIut.9:62.

Ten tweeden : $n moeten goebt onberſchenbt meten te maken

tuſſchen goede en quade,om de goede aſſet-megen te berfterthen in

baer goeöcn manbel/enbe om de quade te beliceren /ofte tegijen te

gaen/#ct. 15:19. De Heere ſeydt, ghy ſult voor mijn aengheſich

te ſtaen, ende ſooghy het koſtelijcke van het ſnoode uyt-treckt,

# ghy als mijn mondt zijn. #etem, 23 : 14/15/17. d55etij. 13:
18/22. w

Ten derden : Sn moeten vreedtſaem meſen/ ſoo beeſalg een

Boebe Conftientie tgagen ſtan/2ttt. 2: 1. Sy waren alle eendrach

tighlijck by een. #lhal. 2:6. Levi wandelde met my in vrede. 33ſal.

I33 : I. -

Ten vierden: Sn moeten felbchaerpgebitarien met heieren ene

be in a ſe foöthalige pirijfen alg voor beelden manûelen/I. Gliml.

4: 12. Zijt een voorbeeldt dergheloovige in den woorde, in wan

del, in liefde, in den geeſt, ingheloove, in reynigheydt. 1. Octr.

5 ; 3.

Vrage. #or moeten fith he Quberſingen blagen?

Antw. De piitiſten ter qDuberſingen3ijn beſe:

(r.) Sn moeten van een gocht ſeben 3ijn/ be mpſenberg beſode

bi3e trei inoet tegen/fog moeten het bedPuberlingen inſonbcthent

ioen/#rt. 2o: 28. Hebt acht op u ſelven. 1.]Detr. 5: 3. Als voor

beelden der kudde. 1. Jirit. 3:1/2/3/4.

2.) Sn moeten een fonderlingije acht ghenen op be ſjemennte /

2ttt..22:28. Hebt acht op de geheele kudde. 1. Cor. 12:28. (3.)&

3.)&#
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:

(3# &n moeten ſjaer laten gijcbguntſten in het beſoetſien man

35ierfte en ſtrantſte / alg mede hun andere boo:-baſten in de ſjijee

niennte/ Hat. 5: 14. Is yemandt kranck onder u ? dat hy tot hem

#ede Ouderlinghen der Ghemeynte, ende dat ſy over hem bid
Cn.

(4.) 5n moeten be 33 ebitanten bn aſſe hoo!-baſ behulpſaem

meſen / en haer cert en reſpect na bermoghen helpen beſchermen/

1. @Tim,5 : 17. Dat de Ouderlingen die wel regeeren, dubbeler eere

waerdigh geacht worden,voornemelijck die arbeyden in het woort,

en de leere. 1.dſbeſſ. 5:13.

#se ſ?oe moetenfith de Diaconen blagen in baer hebienin

Antw. De Diatonen moeten beſe plichten maer-nemen:

(1.) Sin Imoeten ban een gocbt leben 3ijn / 1,GIim. 3:8. De Dia

conen moeten eerbaer zijn, niet twee-tongigh, niet die haer tot veel

wijn begeven, geen Vuyl-gewin-ſoecker.# 2.

(2.) &n moeten met een betenbt en oprecht hette beatſmoeſſen

untbemſen/ſiom.12:8. Die uyt-deylt in eenvoudigheydt, die barm

hertigheydt doet, in blymoedigheydt.
C. Vrage lhoebanigh moet het lepen meſenban be Chriſtenen tee

gen haer Rºgebiranten !

Antw. &n moeten beſc plichten berſo?gen:

(1.) 35n moeten baer Hººgebitatien hooren en geloobcn/beſeftige

aenmerdſtenbe niet alg haet âlpoogbf/ maer alg Goûtg ſlBooght/

1. @Theſſ. 2: 13. Wy dancken Godt ſonder op-houden, dat als ghy

het woordt der predikinge Godts van ons ontfangen hebt, ghy dat

aengenomen hebt, niet als der Menſchen woordt, maer, gelijck het

waerlijck is, als Godts woordt, dat oockwerckt in u die gheloovet.

#Lut.1c:16. Wie u hoort, die hoort my. Hºchg.4:2.

(2.) &n moeten haer (cert gehoorſaem meſen/ 43cb2.13: 17. Zijt

uwe Voor-gangeren gehoorſaem. #Jeu,3e:2o.

(3.) &n moeten bact in eere en aenſtenlijtſthept bouben/r.GEbeſ.

5:13. Achtſe ſeer veel om haers wercks wille. 1. Glim,5:17. De Ou

derlinghen die wel regeeren ſullen dubbelder eerewaerdigh geacht

# , voornementlijck, die arbeyden in den woorde en leere->.

om.1o: 15.

(4.) S11 moeten een buſonbere liefde tot hart hebben/en tot ſjaer

tegenmoogbigbembt/ Sai.4: 14. Ghy naemt my aen als een Engel

Godts, ja als Chriſtum ſelve. âJ.15. 1. (ſſjeff.5:13.

(5.) $11 moeten met baer bziendelijtſt oin-gaen/ende haet boog

aſſetſen nuibbelen ſoetſten genoegen te geben/ op batſm niet hºeug?

be bact bienſt mogben behſecten/ beba. # : 17. Op dat ſy haer

werck mogen doen met vreughde,ende niet al ſuchtende laattij.

IO : I4. :

(6) &n moeten haerban een eerlijtſt onberhoubt berfolgen/op

batſe boog bc ſogge boot het tijbtiijtkt niet met ben op-gebouben#



334 Deeen-ende-twintighſte
baet bebieninge/45aſ.6:6. Die onderweſen wortin'twoordt,deyle

mede van alle goederen dengenen die hem onderwijſt. 1.Cot,9:II.

Indien wy u het geeſtelijcke gezaeyt hebben, is het een groote ſake,

ſoo wy het uwe dat lichamelijck is, maeyen ?

B. Vrage ilBaerom moet men het moogût betſ)gebitanten geſoga

ben en gehoogſamen 3

Antw. 4Bin beſê redenen:

(1.) ſºm hat ſn nabet gemennſthap met bobt hebben afg begee

menne Chriſtenen/3fmog 3: 7. Gewiſſelijck de Heere en ſal geen

dingh doen, tenzy dat hy ſyne verborgentheydt aen ſyne Knechten

de Propheten heeft geopenbaert. 2. @ſim. 1: 6. Jllaſ. 2:6. Levi

wandelde met my.

(2.) én maſten haer merth geſtabigblijtk van het onberfoerſten
ban 65obtg Woordt en Wille, en bacromberſtaenſn beſcIbigchez

ter aig andere ſtijgiſtenen/ 1. Glim. 4: 13. Houdt aen in het leſen.

3ſlaaſ.2:6/7. De lippen der Prieſters ſullen de wetenſchap bewaren,

enmen ſaluyt ſynen mondt de Wet halen. 1.3am.9:9.

(3.) ljetig haer ampt/ upt Bobtg name/# te ſnact2

ſthoumen/enbeteſceren mat goebt ig/gºſai.62; 6. O Jeruſalem,

ick hebbe Wachters op uwe muyrengheſtelt. &#5eth. 3 ; 17. Men

# Kindt, ick hebbe u tot een Wachtergheſtelt over het huys Iſ
taCIS.

(4.) #ier boo: Homt grooten 5eghen onerLandt en Kercke, en

ober ydergbehoogſaem qſhgiften/ 45ſai. 1 : 19. Indien ghy wil

ligh# t, ende hoort , ſoo ſult ghy het goede des landts eten. &#ſai.

44 : 26.", 20,

C. Vrage ſpatſonten gaember omme onter be dºij:iſtenen/ matt

ban pber 35cloonige fith moet ſorghuuſbigblijft matjten?
Antw. Deſonben tegen de Hºgebitanten 5ijn beſc:

(1.) JEen ſp;ectfit berachtelijtſt man haer perſonen en banbaet
3Dienſten/ ſet. 2o: 8. Sint dat ick ſpreke, roepeickuyt, ick roepe

#en verſtoringe,om dat my des Heeren woordt dengantſchen

agh tot ſimaedt en ſchimp is. &#.7. 2. ſor.Io: 1o. De tegenwoor
digheydt is verachtelijck.

(2.) 3'llen milijaer moogben niet gehoogſaem 3ijn/ ºfer.44:16.

Aengaende het woordt, dat ghy tot ons uyt des Heeren naem ghe

ſproken hebt, wy en ſullen na u niet hooren. ſtom. 1o: 21. Den

# dagh hebbe ickmyne handen uyt-gebreydt tot een onge
hoorſaem volck.

(3.) dllen moet toornigh als men beſtraft moet/en menſorrit
bat aen de 132ebitanten meüerom te bergelben/ºgler. 18: 18. Doe

ſeyden ſy, komt laet ons ghedachten teghen Jeremiam dencken:
komt aen, laet ons hem ſlaen met de tonge. 3ſinos 5: 13. De ver

ſtandige ſalſwygen, want het ſal een booſe tijdt zijn,

(4) 3. Een ſoctfit haer tegen te gaen/ſtienn te maken/en berath

telijtli buo: de Jllenſtijen/ omſon haer het lenen moebe te maken/

En
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2,

::

ºv

,

2

en baet toeſoetſt men op of men met ſtan binnen tegijeng haer in

ieben/ſcere/gt. jer.23:1c. Sy ſeggen, miſſchien ſal hy overredet

worden, dan ſullen wy hem vermoghen, ende onſe wrake aen hem

ſien. Het...13:17.

(5.) Jllen veracht hen eene/ en men atht beanbere/ bitſimiſg

aſſeen upt menſchelijtſte inſtrijten / I. Cor. 1: 12. Dit ſeggheick,

dat# yegelijck van uſeght: Ick ben Paulus, en ick Apollo, en ick

Cephe.

(6.) Hilaenig tegen haer gierigh/ſoo batmen mennt aſſeg te beei

te meſen/bat aen Prebitanten mogt gebaen/maer boot neſe atmee

lijtſt moeten ſchen/JPºeh. 13:1o. De Levyten waren ghevloden een

# tot ſijn Acker, als men haer niet gaf haer deel. Jiliai.3:8.

Ghy berooft Godt. - -

vrage, alDat hebootbe affe ſhriſtenen af te ſchitſten van beſc

quabe bejegeningen aen ſjaet Hºgeüitantend

Antw. Beſc beweegh-redenen:

voor eerſt: 19et ſuchten van partitanten ghcbijt ben quaben

oChriſtenen ten guaben / mant Bobt hoort bact glycbeben/ #3ebt.

13:17. Haer ſuchten en is u niet nuttigh. #ſer. 13:17.

Ten tweeden: De petre neemt het alſon op / alg of men hem

ſcipe bie oneere aen beüe / HLut. 1o: 16. Die u verwerpt, die ver

werpt my.

Ten derden: Smate pſaghen noſghen op beſt betarijtinghe ber

332ebitanten/gºſai.28: 22. Nu dan, en drijft den ſpot niet, op dat

uwe banden niet vaſter gemaeckt worden. 2. Çijzon. 36:16. Sy be

ſpotteden de Propheten, tot dat de grimmigheydt van des Heeren

toorn tegen haer op-gingh, dat er geen heelen aen en was.

Ten vierden: De üeure bergijenade mogût boog ſoobanige toe

geſloten/l)gon.1: 28. Dan ſullen ſy tot my roepen, maerick en ſal

niet antwoorden. Jil)attij. Io:14/15.

, Middagh-geſangh

Op deeen-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 4o. Na dat icklangen tijdt had.

de gewacht, &c.

T.

3t bien ghn beer! ong noch ûoo! JElenſchen Iepbt

N (iſotume ruſt en 't Hºeneſs wel,

gem ong terutſtenunt be lºel:

llºn bibben maeritt haer tot u bieuift brrembt;

dil)artftt batſe ljeplighſeben/ -

&oo ſuſſen ſin ons geben

* âBeel

*
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âBeelbzuchten ban haet HLeer:

&togt haer u mijftjembt in/

. jillaetſit batſebert en fin

25cmpertſten meer en meer.

2• -

JI)actfit licer/bat mn gehoo:ſamen ſjaer moo:bt/

c#n dat bact bienſt3n boogijgearijt/

âl)aet boog ong 't bepi moet toe-gebzacht/

qPp dat mn boo: baer leeringh manb'ſen noopt:

#tſt buſt in bact metſmatſiljepbt/

“Die onder engen barſt Iembt;

dºllaer niet 't moetmiſſigh quaebt:

gDie tegen ijel en Sonb'

&trengij patſten ſjobtgâDerbonbt/

3Doen mp de beſte haet.

3- ,

25emaer/ſBijeer/mijn ongebonben ſip/

25emaer mijn ijert boo: toognig jeuot/

##### gliat both geen bitſigh moogbt mp opt ontglip:

qap batijn niet heboene

GBmmm fich te behºorbe/

3ith ! Dat maer mn niet goet:

#tſt menſch baer alle nieught/

«Bie aen mijn 3iel ûoen beught/

«En trooſten mijn gemoet.

Het Leven in openbare Gods-dienſt:

De twee-ende-twintighſte Dagh.

B vrage, ſjebben mm nethanbere plichten te berſoggen/alg batmij

ong iepen aſg qlheiſtenen bagelijtſtg meiaenſteiſen ?

Antw. Ja hun: mant mn moeten onſcbpſombere tpben mart

nemen/om tot be openbare betgaberinge bergjeſoobigt te ſtomen/

en aſbaer ben openbaren 45ging-bienſt maer te nemen/kºcht, Ic:25.

Laet ons onſe onderlinge by-een-komſte niet nalaten. àſal IIc:3.

3ſtt. 2C:7.

A. vrage, il)anneer moeten mn uit boen? -

Antw. De baſte tijbt orn de bergaderinghe bergbeloonigen bp

te monen ig de dagh des Heeren, 2üttor.2o:7. Op den eerſten dagh

der weecke als de Diſcipelen byeenghekomen waren 1.4lot 16:2.

?tpot. 1:rg, Ick was op den dagh des Heeren in den Geeſt.

C. Vrage. âlbat plichten heeft de openbare ſpootg-dienſt?
AntW.
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#

w

gingen boºt in te lºer: :

Antw. De meetltelijdtepſirijten van be openbare 45obtg-cienſt/

'3ijn beſt nabolgende:

Voor eerſt: âl2p moeten bp een komen in een pſartſe bie tot be

openbare gBobtg-bienſtig afgeſombert/ 1.Cot. 11.2o. Als ghy dan

y een te ſamen komt. Hºeb?.11:25.33ſaſ. 122:1.

Ten tweeden: llBp moeten baer Hºſalmen ſingen en Lof-ſangen

tecteren (Bobg/en tot onberinge ſtichtingt/r. Cor. 14:26, wanneer

ghy# ſamen komt, een yegelijck van u, heeft hy een Pſalm: Goſ.

3 : 16.

Ten derden: HIPn moeten baer onſe ghebeben tot 65obt ep-offee

ren/?tttor. 12:5. Van de Gemeynte wierdt een geduerigh gebedt tot

Godt gedaen. 2{ttor. 4: 24. &#ſai.56: 7. Ick# haer verheugen in

mijn Sede-huys.

Ten vierden: app moeten gootgſbet booren boo!-ſtſen/ Hut.

4: 16. Jeſus ſtont op om te leſen. ?ttt. 15:21. Moſes wiert opyder

Sabbath geleſen. -

Ten vijfden : Baer moet een prebitatie mo:ben gebaen) bemeſte

ſte min 45ebtſbienftelijtſt moeten aen-booren/2. Glim,4:2. Predickt

het woordt. 3laatth. 28:19. Gaet henen leert alle volckeren.

Ten ſeſten: ſlºp moeten ban op een milbabight mpfc/onfe

aelmoeſſen gepen/aſe rechte offerhanben ban het Jºieume (3Teſtae

ment/ 1, ſor. 16:2. Op elcken eerſten dagh ter weecke, legge een

yegelijck yet by hemſelven wegh, vergaderende een ſchat, nadat

hy wel-varen verkregen heeft, op dat de verſamelingen als dan niet

eerſt en geſchieden, wanneerick gekomen ſal zijn 13ehn. 13:16.

Vrage ſlBat moet ong bemeghen om in bebergaberinge berge

ſoobige te komen ! -

Antw: ſpier toe hebben op beſt beweegh-redenen:

(1)8Batchinben mp een heerlijſt geſelſchap nanoſb:iffug/en ban

be «Engelen/nebeng bobtg ſtinbeten/Jſlaatth. 18:26. waer twee

of drie vergadert zijn in mynen naem, daer benickin het midden

van haer 1.qſor.11:1o.

(2) Baer in bepſaetſe ban5egheningen beg #. Betfirg/en ban

# ame belofteniſſen/3üttor.1c:44. Als Petrus noch deſe woorden

prack, viel de H. Geeſt op alle die het woordt hoorden. 3 laatth.

18:19. Waer twee of drie vergadert zijn in mijn naem daer benick
in het midden van haer.

(3.) ?{ſſe bºome ſieben/ſeſſg bt grootſte ſtortingen hebben bact

in een groote ogeughbe gheſfeſt ' HAfaſ.84:3. Mijn ziele beſwijckt

van verlangen na de voor-hoven des Heeren. Aſaſ.122:1.

(4.) Die gheen luſt hebben in Bobtg ibupg/ſuſſen met bemereſt

berforen gaen / Höebz. 1o:39. Wy en zijn niet van die ghene die ſich

ontrecken ten verderve. «Beneſ 4: 16. Cain gingh van Godts aen

geſichte wech. -

vrage, is 't grootſoftbatmen openbare gebeden en bantáſtge

Antw.

Z
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Antw. Sfa het/mant ſoo hehhen be33;onie ghebaen inbenGue

ben en in ben jilieumen &eſtamentt/1,oſor.14:16. Anderſins in

dien ghy danckſeght met den geeſt, hoe ſal de ghene, die de plaetſe

der ongeleerden vervult, Amen ſeggen op uwe danckſegginghe, de

wyle hy niet en weet wat ghy ſeght. Art. 6:4. 1.ſieg.8:14/15.

B. . Vrage: âlBaeromſenbt bandſbgiffug/JPlatth.6:6. Wanneer ghy

bidt, gaet in uwe binnen-kamer, ende uwe deuren geſloten hebben

de, bidt uwen vader die in het verborgen is?

Antw. Chriſtug ſpectfit pan uberg buſonbere gehsben/en ſtelt

ſijnſaftteghen begbenepnftijembt ber phariſteninbare openbare

ſchijn-hepſige ghebeben: 3TBaet buſpleetſt niet tegen be openbare

gebeden in de bergeüeringe berdºcioonige /?ttt. 1: 24. Sy baden,

ende ſeyden, ghy Heere, &c. Art. 4:24. -

B. Vrage. Hg 't genoegb batmen be 33ſaſmen finght 2 -

Antw. HPeen/mart men moet beſt tmce bingen maer-nemen in

het fingen ban 33ſalmen:

(1.) âlBp moeten met verſtandt fingen/1.4ior.14:15. Ickſal met

den verſtande ſingen. 1. Ch?on. 16:9. Singht hem, Plalmſinght

hem, ſpreeckt aen dachtelijck van alle# wonderen.

(2.) ilàn moeten met een bemogben bertefinghen/ ſoo batong

betteghercert 3n na be ſaken 3ijn baer mp van fingen/ Gol,3 : 16.

Leert ende vermaent malkanderen met Pſalmen, ende Lof-ſangen,

ende geeſtelijcke Liedekens, ſingende den Heere met aenghenaem

##u herte. 1. ſor.14: 15. jºſaſ.1c8: 2. O Godt! mijn herte

1s bereydt. -

A.E# Hyoe moeten mp 45obtg âlBoogbt hooren/ ſeſen / en pºte

Ichten :

Antw. ?ïſſoo bat mn het ſcſhe acn-mertſten alg ſjoútg. Wil en

Wet, maer na mp ong iepen moeten aenſtelſen/3Beut.31:12. Ver

gadert het Volck, de Mannen ende de wyven, de Kinderkens, ende

de Vremdelingen, die in uwe poorten zijn: op dat ſy hooren, ende

op dat ſy leeren, ende vreeſen den Heere uwen Godt, ende waer-ne

men te doen alle de woorden deſer Wet. 2 ſat. I : 22. #can.13:17.

#n ghy deſe dinghen weet, zaligh zijt ghy, ſooghy deſelvighe
Oct

B. , vrage, ilbatig hiertoe noobigly op dat mp4bobgilboobt met

enmet nucht mogen houten 3 ,

Antw. Hºier toe 3ijn beſe bgie bingen noobigh:

Voor eerſt: âlBn moeten ons hart toe tenoren met#
oëttleſ. 4: 17. Bewaert uwen voet als ghy ten huyſe uwes Godts in

gaet. &#rob.2c:8. Weeſt gereet tegen den morgen. -

Ten tweeden : ſlºp moeten ong ſeinen in een goede geſtalteniſſe

houben/termpſe mn ſjourg ſlàoogot in de ſterkſte booten/.jllart.

4: 23. Sooyemandt ooren heeft om te hooren, die hoore. &#3ttij.

53: 3 I.

Ten derden: âlºn moeten na het booren man ſtichtem:
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B.

ong ſelpen bearhepben om be bzucht baerban te beſtomen/ ILut.

8:15. Het zaedt dat in de goede aerde valt, zijn deſe, die het woort
ehoort hebbende, 't ſelvige in een eerlijck goet herte bewaren, en

e in volſtandigheydt vruchten voort-brengen. ?Art.17:II.

Vrage albatromig ſoo een mooi-berepbinge/tot het gehoo! ban
gſboûtgålboogbt/noobigh !

Antw. @Bnn beſeredenen:

## donſe gootſiet op het herte/boe het geſteſtig als mp bos,
hem komen: Hºpig met het uptmenbige niet te bgeben/33ſal-51:8.

Siet ghy hebt luſt tot waerheydt in het binnenſte. «Eſaf. EI2.

## ape oefeninghen in de Bobte bienſt;ijn geeſtelijtſte oefte
ningen/hte alſeenlijtſt met een mel-geſtelbe Ziele behooglijdt hon

nen berricht mogben/# 57: 8. Mijn herte is# ô Godt,

mijn herte is bereydt, ick ſalſinghen, ende Pſalm-ſinghen. 1. Cor.

14:15. Ick ſal wel met den geeſtbidden, maerickſaloock met ver
ſtandt bidden.

(3.) ſenſe oerbogbenthepbt/en natuerlijdte onbequaemhepbt in
ſce: ſtoot)bemeſtie ooit van de satanmoetmeer en meet aan

C.

geſtoockt/foo mp op onghoebe niet en 3ijn/2. ſor.3:5. Niet dat

wyvan ons ſelven bequaem zijn yet te dencken, als uyt ons ſelven.

1,33etr.5: 8. Waeckt, want de Satan gaet om u als een brieſſchende
Leeuw.

Vrage.ſlbat moeten mn been om one ſeinen mei te berepben tot

ben openbaren 45obra-bienſt:

Antw. Biertoe 55n beſe plichten noobigh:

(1.) ſlop moeten al onſenaertſthen moet/in het merk banone

meerſtelijtſtberoep/bega Saturbaeghe af-ſnuben/ombaerboot op
ben bagh beg niet berijinbert te mogûen/«Erob.25: 8. Ge

denckt des Sabbath-daeghs, dat ghy dien heyliget. g. Ic. Dan en

ſult ghy geen werck doen. Jer.17:22.

(2) ſlºp moeten te boren ober-bentkenboegbemithtigh en hoe

# alſe bie plichten van ben geobra-bienſt zijn/enbehoe one

uaem mp3ijn tot beſeibtge/45ſai. 58:13. De Heere moet gehey

light worden. 2.oſſor.2:16. Wie is tot deſe dingen bequaem- ?

(3.) âløp moeten te boren af-ſegghen aſſe behenbefonben/ met

voornemen en belofte/ om beſefbighenopt met erom te ſuſſen bea

gaen/gat. 1:21. Daerom afgeleydt hebbende alle vuyligheydt, en

overvloedt der booſheydt, ontfanght met ſachtmoedigheydt het

woordt dat in u gheplant wordt, 't welckuwe zielen kan zaligh ma

ken. jier.4:3. #ſai.1:16. Waſcht u, reynight u, doet de booſheye

van uwe handelingen van voor myne oogenwegh.

(4) âEn moeten een baſt voornemen hebben om afſcg te ſuſſen

gehoogſamen/'t metrft ong umtobobtailBoogûtſal mogben gepzee

isititt/#Beut.5: 27. 't Volck ſeyde tot Moſes, ſpreeckt g# tot OnS »

al wat de Heere onſe Godt tot u ſpreken ſal, ende wy ſullen't hoo

kenende doen. 33ſai.119:1o6. Ick#geſweren ende ſal het be

- is 2 veſtigen,
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veſtighen, dat ick onderhouden ſal de rechten uwergherechtige

heydt.

# ſlºp moeten boot te boren bibben/ bathp ons beſluaem

maht om fijn ilBoogbr met bzucht te hooren/#Aſaſ. 119: 18. Ont

deckt myne oogen, dat ickaenſchouwe de wonderen van uwe Wet.

39ſal 143:1c. uwen goeden Geeſt geleyde my. «E5etij.46:3.

(6.) ſl3n moeten tijbtiijtſt in be ſierthe komen / op dat mn alle

heplige oefeningen hequamelijtſt honnen maernemen/HLut.21:58.

Endeal het Volck quam 's morgens vroegh tot hem in den Tempel

om hem te hooren ?irt. 1o: 33. Wy zijn alle nu hier tegenwoor

digh voor Godt,om tehooren al het gene u van Godt bevolen is.

- mE# en moeten mp ong baagijen in het gijeijoogban €5obte

ogûtſ:

Antw. Dan moeten mpſoetſten beſt bingen in ong te hebben:

(1.) Eerbiedigh moeten mp meſen ontrent Goots ſlâoo:bt/ en

tegen beâBienaerg &Bourg/ @#ſai.66:2. Die voorſijn woordt beven.

dêrtieſ.4: 17.# 2: 11. Dient Godt met vreeſe, en verheught u

voor hen met bevinge.

(2.) Aendachtigh moeten mn meſen/ombat het bobte woorde

en Wilig/bie ons moat boot-gebgagen: en om dat hier aen hangt

be eeumige 5aligbepbt/HLut.4: 2o. De oogen van alle die in de Sy

nagoge waren op Jeſum geſlagen. Hººgov.4: zo. Mijn Soon merckt

opmyne woorden. ' - * - , -

(3.) Geloovigh moet be (Joehoogber 3ijn/ om 't geen mogbt ges

pgebitfit/noo: dhobtailBoogot aen te nemen/i3ebt.4:2. Het woort

der predikinge en dede haer geen nut, om dat het met dengheloove

niet en was gemenght. 13cbi.11: 6. Sondergheloove is het onmo

gelijck Godt te behagen. Jſlâart. 1:14. Gelooft den Euangelio.

(4) Bewogen moeten mn hutſen/na be geſegentijembtmanſaften

bitoiig mogöen gepgebitſit/3TBartij. 11:17. Als Klaegh-liederen ge

ſongen worden, dan moeten wy weenen. #cbi.3:7.

(5.) Leerſaem moeten mn msſen/om mat te onthouben bat ong

bient tot boogbeeſpan onſenſtaet/ILur. 2:19. Maria bewaerde de

ſe woorden alle te ſamen. Hºehn.2:1.

(6.) Arbeydtſaem moeten mp 3ijn om het gbeheorbe ong toe te

epgenen/ ende tot paartijdte aen te leggen/ ILut.8: 21. MyneMoe

der, ende myne Broeders zijn deſe, die Godts woordt hooren, ende

dat ſelve doen. #eb2.4:12. 33ſaſ. 119: 11. Ick hebbe uwe redenen

in mijn# verborgen op dat ick tegen u niet en#. :bt

. Vrage. 13oe moeten mon ong agen / alg mp Go OEhebben gehoogt d gein? p -

t Antw. Hàa het booten band bobtgålºgo:bt/ 3ijn bit onſe plich
en :

(r.) ſlººn moeten Bobt dancken, bat bp ong noth beſeghenabe

boet/batmn fijn moo:bt mogen booren/en bact ober moeten mp

ſ#9erblijût5ijn/3)ſal.92:2. Het is goedt dat men den Heere love.
39ſal. (22:1, - - (2.)llºg

we
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2.) ſlºp moeten 't ghehooibe bn ongfeſmen over dencken, en

oberleggen/en bact toe 7 te bung komen.be/be beplige Schrifture

na-ſten/ ?rt. 17: II. Deſe waren edelder, dan die te Theſſalonica

waren, als die het woordt ontſingen met alle toe-ghenegentheydt,

onderſoeckende dagelijcks de ſchriften, of deſe dingen alſoo waren.

JL)art.4:24. Jeſus ſeyde, ſiet wat ghy hoort.

(3.) âlen moeten ong ſclpen onderſoccken, matt &Bobg llBoogbt

ong heeft geraecht/ en mat ervarentheydt my bacr ban in ong ſele

ben/of in andere bepinùen/ſ)ſal,48:9. Gelijck wy gehoort hebben,

alſoo hebben wy gheſien in de ſtadt des Heeren der heyrſcharen.

«Eſai.34:16. 3 epij.2: 1. Doorſoeckt u ſelven nauwe.

(4.) llBy moeten 't gehoogbe practiſeren, en de ong Icben bact na

ſottien aen te ſteſſen/#ſat.1 : 22. Zijt Daders des woord is, en niet

alleen Hoorders, u ſelven met ydele overlegginghen bedrieghende.

3Luc.8:15. Dat in de goede aerde valt, zijn deſ, die het woºrdt ge

hoort hebbende, 't ſelve in een eerlijck en goet herte bewaren, ende

in volſtandigheydt vruchten voortbrengen. -

# âl?'n moeten ootſt verlanghen na be tijbt alg mn meberom

een lºgebitatie ſuſſen mogen hooren/?{tt.13:42. De Heydenen ba

den, dat tegen den naeſten Sabbath tot haer de ſelve woorden ſou

den geſproken worden. 33ſai.84:3. Mijn ziele is begeerigh.

(6.) âlPn moeten boot onberiinge t'ſamenſprekingen, ootſt ane

bere ſtichten beo? 't gene mp hebben gehoogt/QTol. 3:16. Het woort

Chriſti wone rijckelijck onder u in alle wijſheydt, leert, ende ver

--maendt malkanderen. Jlaattij.25:40.

Vrage. âlpatbaet het ong/ alg my be ſobtg-bienſt alſoo hce

trachten in ljet booten ban oſbobtgilBoogbt ?

Antw. ipier hoog moeten mp3aligt, mºogben/TIur.11: 28. Jeſus

# ja zaligh zijn die ghene, die Godts woordt hooren, ende dat

ſelve bewaren. ſtom.15; 14. 1.33etr. 1: 9. Verkrygende des eynde

uwcs geloofs, namelijck, de zaligheydt der zielen.

Middagh-geſangh

. Op de twee-ende-twintigſte Dagh van de Maendt.

Stemme: {Afaſm ro3, Mijn Ziele wilt den Heer

met lof-ſangh pryſen, &c. -

I•

of macch mijn hert gereet boo: @Bott/mijn ſtoningly

JDan treed itſt blinde mafijn ben!'ge âl)oningb:

& De Bobtg-dienſt pleegijitſt met eerbiedigijepbt;

't?{enbarijtigb oog/en 't bert"# genegril/ dºen
n # 3 C

f
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geen miſ om op 5obte negen fiuhr te treben/

zijn 't noobigb merck in mijn abobtſbienſtighepbt.

tDan moſbenm Gobtgildetten hoo!-geleſen/

apan moet mijn ſpobt boo: pſalmen hoogb gepreſen/

3Dan ſtopten mup 't gebebt boog Bobt ong #eer;

apan boet de Dienaet ban obourg ſleet verklaringly

gean gaert men aeimig banaf de oergaringh/

apan neemt hetâBoltſt in 5egeningbhart keer.

3.

't Ig niet genoegh goûte ſpet te hoorenſeſen/

gſtft moet baet boog mijn iBeereſeeren bgeeſen:

'tijg niet genoeghte fingen operiupt/

31 mijn bert moet nabeſalten 3ijn geleken:

't gjg niet genoegb/gebeben upt te ſpreken/

jlâaet 't bert moet eerſt geſonben3ijn boog upt.

4,

't #g niet genoegh/tot acimig mat te genen/

3De liefde moet eerſt in mijn hertekenen:

't#g niet genoegh be3egeninght'ontfaen;

gek moet beſLeeringen ſoo met betrachten/

aatſt: 35obt uient/ſelfs met mijn gebathten/

3Panſaſ itſt upt ſbobtg lºung in 3egen gaen.

HetLeven in den Heyligen Doop,ende

in het Heylige Avondtmael.

De drie-ende-twintighſte Dagh.

A. . Vrage. beeft heuptmenbighe oboûts-bienſt ootſt pſaetſe onbet

be ſtijgiſterien !

Antw. Jia/ 1.dſor.6:2o. Verheerlijckt Godt in u lichaem. Jlaat.

28:19. 1.#

. , Vrage. âDarrom 3ijn ban geſe JI)enſchen lange in ben uptimene

# &Bobtg-dienſt beſith/ſonöer baet ûoog mat berbetert te moge

Antw. Om batſe beſefbigt niet wel gebundien/#ch:4: 2. Het

woordt der predikinghe en dede haer geen nut, om dat het niet ghe

menght was met den geloove. &#3rtij.33: 31/32.dllatt. 4:24. Siet

hoe ghy hoort, - - -

Vrage. #g 't niet op be maniere beg pauſbomg/ batmen op

isie uiterlijtſte bingen ſooftact 3

Antw. Jhten: flºant Chriſtug en be?fpoſtelen hebben ſeine bie

interlijtiie G5eütg-dienſt als noobigbggebguptht/d laattij.3i17.

det
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#

Laet nu af, want aldus betaemt ons alle gherechtigheydt te ver

# Jllattb.16: 16. ?ttt.3 : 37/38. Een yeghelijck van u werde

gedoopt.

C. # âl3aerom ſenbt ban 33auſug/I.@Tim 4:8. De lichamelijc

ke oefeninge is tot weynigh dingen nut ?

Antw. Bauſugſpacerfit oan be upterlijtſte oefeningen / af-ge

ſombert ban be Gobt;aligbepbt/en ban5ijn het onnutte oefenin

gben/ I.@lim. 4:7. Oeffent u ſelven tot Godtzaligheydt. &#fai.

59: 21. Mijn Woordt en Geeſt ſullen van u niet wijcken. 13cb2.

4; 2. -

A- Vrage. Zijn bit niet oefeningen aſſeen boog de onecbarene Kin

derkens in het Chriſtendom? -

Antw. heen/maerſclfg be ſterráfic 3Thannen in Chriſto hebe

ben beſe oefeningen nochuan nooben/ om batſe nothinneeſ bee

ien beg Chgiftenbomg onboimactſit 3ijn/ 1.(ditm. 4: 13. Houdt

aen in 't leſen. ſtom. 1 : 12. 1. Cor. 13 : 9. Wy kennen maer ten

deele-D.

B. . Vrage. JTBaer matig bie umterlijtſte 45obg-bienſt ong noobigb/

bempſt 45obtg 45eeft in ong moet merrſten ? -

Antw. «Bobtg 65eeft ghehauptfit bie umterlijtſte oefeningen alg

middelen maer boog ijp mettitt) #at. 1:18. Na ſynen wille heeft hy

OnS# , door het woordt der waerheydt. #oan, 16: 13. De

Geeſt ſalu in alle waerheydt leyden. &#fai.59:21.

A. Vrage. #g ban be upſmendige 45obtg-dienſt niet genoeghſaem/

ronn ong 3aligij te maffen ?

Antw. dſheen/t.Cor. 3:7. Soo en is dan, noch hy die plant yet,

noch hy die nat maeckt, maer Godt die den waſdom geeft. 2. Gilm.

3 : 5. Lut.13:26. Als dan ſult ghy beginnen te ſeggen, wy hebben

in uwe tegenwoordigheydt ghegeten en gedroncken, ende ghy hebt

in onſe ſtraten gheleert. g. 27. Ende hy ſal ſeggen, ick en kenneu

niet van waer ghy zijt.

B. Vrage. âlBaf moet dan bp be uptmenbige oefeninge komen !

Antw. De inmenbighe «Bobtſbienſtighenbt beg herten / ])ſal.

1c8:2. O Godt ! mijn herte is bereydt. Col. 3:16. ſtom.12:11. Zijt

vyerigh van geeſt, dient den Heere. -

C. Vrage. âlBat conditien epſtht ban een meſ geſtelbeeBobtg-dienſt

in aſſepſicijten d .

Antw. Beſe conditien moeten in ong 3ijn: -

(T.) ſlân moeten gelooven, dat beſe oefeningen1man ſjobt 5ijn

in-gbeſtelt/batſe hem behaghen/enbe dat mn haer boog onſc5alige

benut konnen unt-mertken/ſtom.14:13. Al wat uyt dengheloove

niet en is, dat is ſonde. jlaart.16:16. Die gelooft ſal hebben,ende

gedoopt ſal zijn, ſal zaligh worden.

(2.) âlBu moeten ban ootſt ſomber vreeſe meſen/ bat indien men

beſe plichten melmaer-nemen / mn ban oorſt ſcherlijtſt fuſten be

houden mogben/ 1. Joan, 4: 18. De volmaeckte liefde drijft de

- jn 4 vreeſe
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vreeſe buyten. ILut.12:32. vreeſt niet, ghy kleyn kuddeken.

(3.) ſlân moeten met beweginge des Geeſtes alſt bepfitijtenban

be uptmenbige 45obtg-bienſt maer-nemen/ſiom.7:6. Wy moeten

hem dienen in nieuwigheydt des Geeſtes. «Bai.5:25. -

(4) âlân moeten een groote eerbiedigheydt brengen tot afſe bie

uurmentige plichten begoBobra bienſt/mant het5ijn begiſteren

ozbonnantien en hoegen/ 1,GEijcfſ. 2:13. Ghy hebt ons woordt ont

fangen, niet als eens Menſchen woordt, maerghelijck het waerlijck

is, als Godts woordt. Gºttleſ, 4:17. Bewaert uwen voet, als ghy ten

huyſe Godts in-gaet. &#ttleſy:1. -

c., Vrage iBattaenhonnenmn ons berichtten batonſe bobta

bienſt niet alleen uptmenbigbig !

Antw.2ſen beſt teyckenen :

(r.) #nbien mn obertupght 3ijn/bat mn beſmereſt afbeelte ſan

ge hebben gebient/ 1.jàert. 4:3. Het is ons ghenoegh, dat wy den

voorgaenden tijdt des levens der Heydenen wille volbracht hebben

3ſec.; 1:19. Nadatick myſelven ben bekent ghemaeckt, hebbeick

berouw gehadt. -

(2.) #inbirn mn met aſſemeerſtigheut bernemen na 65obtg mil/

om die noch beter te gbehoogſamenZ 33ſai.86: II. Leert my Heere

uwen wegh, ende ickſalin uwe waerheydt wandelen... H3ſal, 119:18.

ſioni.12; 2. Beproevende welcke de wel-behaghelijcke wille Godts

ZW. -

(3.) ?tig mp met onluſt bp gootlooſe 3ijn/ hit ong hinderlijk

3ijn in onſc goebe plichten/#3ſal.119:115. Wijckt van my, alleghy

# op dat ick degeboden mynes Godts mach bewaren.

àl. I2C:5.

(4) ?tig mn het boo, een groote tere athten/bat mp gijenoºbert

3ijn tot be bienſt ban bien grooten ſpoot / 2.3am. 6: 22. Met de

Dienſt-maeghden Godts ſalick verheerlijckt worden. 3)ſal.84: II.

Ick koos liever aenden dorpelin het huys# Godts te weſen:

dan# te wonen in de tenten der# heydt.

(5) 3fſg mn upt ſiefde tet obobf) en tot ſijn cere/ ong tot bt

doorg-bienſt begbenen/en niet met in-firgt bandllenſtben cert/

profijt/3t. 2. Cor. 5: 14. De liefde Chriſti dwinght ons. I. Cor.

Ic:3I.# Hoe lieflijck zijn uwe woningen, ô Heere!

(6.) Aſg mpong nopt honnen bergenoegen in het gene batmir

bocn/ macr altijûtg benthen bat mp nierg boen bat maerbigbig

gijenaemt te mogben/gºſai.64; 6. Doch wy alle zijn als een onrey

ne, ende alle onſe gerechtigheden zijn als een wegwerpelijckkleedt,

ende wy vallen af als een# ende onſe miſdaden voeren ons he

nen wegh als een windt. ſkilattij.25:37. #Lilt. 17:1c. Als ghy alles

gedaen ſult hebben, dat ghy ſchuldigh zijt, ſooſeght: Wy zijn on

nutte Dienſt-knechten. | |

Rºi# âEat bpſombere oefeningen heeft bt uptmenbigeGoûg
A.

Antw,
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iſ.

:

:

#

Antw. De behieninge beg Heyligen Doops, enbe beg Heyligen

Avondtmaels, Hlaattij.28:19. Gaet dan henen onderwijſt alle volc

keren, haer doopende. 1.qlot. 11:23. Ick hebbe van den Heere ont

fangen, 't gheen ick oock u over-ghegheven hebbe, dat de Heere Je

ſus, in den nacht, in welcken hy verraden wierdt, het broodt
IdaIm-v.

B. Vrage ilBaerom mo:ben beſt oefeningbennotijſoo in maerbye

gehouden onder het Cij:iftenbound

Antw. (ſ)m beſt redenen:

voor eerſt: ſem dat de Inſtelder ig belleert Jefügſelbe/ bie

baetig een ſter aenſienlijtſt ])erſoon/ 1.3 oan. 5: 2c. Deſe is do

waerachtige Godt. ſlaattij.28:18. My is gegeven alle macht in He

mel en op aerden. &#. 19. Gaet dan henen, onderwijſt alle volcke

* ren, haer doopende D.

Ten tweeden: ſambat hier boo? ong mert bet3egelt de gemeyn

# dib:iſto onſen dillibbelaer / Gaſ. 3 : 27. Soo vele als ghy

in Chriſtum ghedoopt zijt, hebt ghy Chriſtum aen-gedaen.. I. Got.

### Het broodt# wy breken, is de gemeynſchap des lichaems

Chriſti.

Ten derden : ſambat het openbare verplichtinghen 3ijn tot one

betboubinge ban hetâBerbonbt ſjobtg/jl#* : 19. Leerende

haer onderhouden alles wat ick ugheboden hebbe. 1. Cor. 1o: 21.

Ghy en kondt niet drincken den drinck-beker des Heeren, ende de

drinck-beker der Duyvelen.

Ten vierden : dſBin bat het openbare af-ſonderingen 3ijn ban be

merciot/en alg uyt-teyckeningen van be itinberen Bourg/ 1.qſor.

12:13. Wy alle zijn door eenen Geeſt tot een lichaem gedoopt, en

de wy alle zijn door eenen Geeſt gedrenckt. ?Irt. 2:40/41.

A. Vrage. llPogt de Doop banaiſe dſbgiſtenen incl beleeft ?

Antw, ſatijneen! maar beſe merſupmenende berontrennighen

bat beplige ſlBater boog een quaebt leben/?ttf.8:23. Ickſie dat#
zijtoen gantſeh bittere galle, endet'ſamen-knoopinghe der onghe

rechtigheydt. 1. Cor.6: 15.

C. Vrage. âldat moeten my boen om onſen Doop ſnel te beſtbené

Antw. llºn moeten beſe bingen maet-nenlen:

(1.) âlºn moeten alg mp onſtn naem booten noemen / gebente

fien aen onſen Doop, en op tic groote genabe/be meitſie GBobt boe

al atn ong heeft bemeſen/ HAfaſ.22:11. Op u benick geworpen van

de Baer moeder af. ?Itt. 2:37/38. *

(2) ſlot moeten ghchentſten mat belofteban onſ ſauberg/en

getuigen ober ong 3ijn gebaen / en battom moeten nu ſoºgt braa

en/bat mp beſelbigje na ſtomen/HLut. 1 : 74. Dat wy den Heere

ouden dienen alle de dagen onſes levens. JBatth. 28: 19. Leert

haer onderhouden alles wat ick u geboden hebbe. -

(3) âlºn moeten bitſimiſg het inentſten/bat de Doopig een 5e
gelinghe ban te boobt Cijgiſti tot# han Den Ouden"#

H 5
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ſthe/ſkom. 6:4. Wy zijn dan met hem begraven door den Doop in

den doodt, op dat gelijckerwijs Chriſtus uyt den dooden opgeweckt

is tot de heerlijckheydt des Vaders: alſoooock wy in nieuwigheydt

des levens wandelen ſouden. Baf.3:27.

(4.) ilàn moeten ong bitſimiſg hoo!-fieſſen/ bat het een groote

fondeig/alg men ſjoútg teptſtenen onthepſight/Hijcbz,1c:29. Hoe

veel te ſwaerder ſtraffe meynt ghy ſal hy waerdighgheacht worden,

die het Bloedt des Teſtaments onreyn geacht heeft,daer door hy ge

heylight was. ?ltt,8:21.

A. #e. #g het al nooùigh batmen ten Hºeplighen?ïbonutmarſ

gact ?

Antw. Ta/mant be ſheere gefug heeft het geboben/TIut.22:1

Doet dat tot mijnder### 9

E. , Vrage 1)oeſat men ſoobanige Liebenantmoorden bit mepnen

bat hier weynigh aen gelegen is ? .

Antw, illemſaſ bact roonen/ bat ooth beminſte ongbehoot

ſaembenot van Bourg ſlPetten/een groumelijthe ſonde ig/#Ioan.

# 36. Die den Sone# is, Godts toorn blijft op hem.

uit.6:46. Wat noemt ghy my Heere, ende en doet niet het ghene

ick u ſegge. HLuc. 14:24.

B. , Vrage. # faſ men ſjanbelen met ſoobanige/ bie mepnen batſe

baer toe onbequaem 3ijn ?

Antw. Hillen moet haer hoen herſtaen/ bat/bie onbenuaemſe

ten ljepſtgen?inonttmaeſ te gaen/ootſt onbequaemig om5aligh

te mo:ben/bempſe beſeinighe boog-berenbinge in bepbemogbt beta

enſthf/3Bart. 1:15. Bekeert u,ende gelooft den Euangelio. 1. dſot.

11:28. De menſche beproeve hemſelven. - - - - -

. Vrage ljocſaſ men ſoobanighe Lieben antimoogben/bit niet

miſſen ten?tbonutmacigaen/ unt opeeſe batſ, het niet metſuſſen

Htonnen beleven? - - -

Antw. JIlen moet haer onbermenſen/bat het?tbonbtmaci geen

nieume geboden heeft/maer bather aſfeenlijtſt een banot ig om uit

geboden te onderbouben/bemeirſte pber ſchriften moet onderhou,

ben/bfe miſ 3aligh mo:ben/cnbc baer toe mn nu al boo? ben Doop

3ijn berplicht/Jſlºlattij,28:19. Leerende haer onderhouden alles wat

ick u geboden hebbe, JElatth.22:37/38/39. - -

AE# met aan was vanuit fijn belydeniſſe niet bºtſt
dett d . -

Antw. Sooren ghriften moet op-ghemetht mo:ben om dit te

boen/bempie mn altijbt hiertoe moeten berenbt meſen / ſelfs als

taer boog het leven in ghebaer komt te ſtaen VI. Petr. 3:15. Zijtal

tijdt bereydt tot verantwoordinge aen een yegelijck, die rekenſchap

af eyſclit van de hope die in uis. 3 laattij. ro: 32/33. Soo wie my

verlochent ſal hebben voor deMenſchen,dien ſalick oock verloche

nen voor mynen Vader die in de Hemelen is. - - - u... "

F. - Vrage. âlºatſalmen aen ſoobanige antiuoo:ben/ bie niet#
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L

ten 3ſbonbtmaclgaen/ombat ſemmige Lebcmaten een ergerlijck

leven Ieuben ?
-

Antw. Jllen moet tot be foobanige ſeggen/bat ſil niet op anbee

re/ maer op haer ſeiben ften/ en trachten alſoo «Boöt te behaghen /

J.dºor. H1 : 28. De Menſche beproeve hemſelven, en ete alſoo van

deſen broode. Baſ.6:5. Een yegelijck ſal ſijn eygen laſt dragen.

vrage ipoeſaſ men banbelen met bie/ be meitſtealtijorg noch

uyt-ſtel nemen/op baet jongbepbt/ofte om met anticrg 3

Antw. (GIot be ſoobanige ſal men beſt échrifttier-plaetſen ghce

bzumtſten/l)ch?.3 ; 7. Heden indien ghy ſyne ſtemme hoort. &. 8.
Soo en verhardt u herten niet. HLut.14:24, Gºtticſ. 12:1. Gedenckt

aenuwen Schepper in de dagen uwer jongelinghſchap, eer de quade

dagen komen.

A. Vrage. JThoetmber een ten?fbonbtmaclgaen :

Anºw. #et jenige anononnaetig maar mooi bie geneſte meite
fte baet toe met berenbt 3ijn/ 1.Cot. 11 : 28. De Menſche beproeve

ſich ſelven. JſlPattb.22:11. 1. Cot.11:2C/2I.

c. vrage, hoe moeten mn bang beſtelt 5ijn/ alg nog matchighlijtſt
ten?{nonbtmaeſſuſſen gaend

Antw. 3 Deſe conditien moeten in onghneſen:

(1.) Kenniſſe moeten mp hebben ban het libertige?tbonttmaeſ:

voetſtaenbe het onberſchepben tuſſchen die teyckenen,en tuſſchen de

beteyckende ſalien : «En noch moeten mn meten tuat eng bact te

bekomen ſtact/cn mat te beloven, I. Cor. 11:26. Onderſcheyden

de het lichaem des Heeren, ofſai.53:11. Door ſijn kenniſſe ſal mijn

Knecht de rechtveerdige vele rechtveerdigh maken.

(2.) Berouw ban onſcſonten moet in ong 3ijn/ſoo batong bere

te baer ober verſlagen en berbgpſeſt5m / 1.qſor. 11 : 31. Indien wy

ons ſelven oordeelen, ſoo en ſouden wy niet gheoordeelt worden.

2Zatb.12: 1o. Sy ſullen over hem rouw-klagen met een rouw-klage

als over een eenigh-geboorne,

(3.) Gheloove moet hm ong meſen/ bat mn boo: be JTAibbelact

%jeſtig alleen enbe konnen, enbeſullen gheholpen mo:ben/ enbc

nerloſt van onſe ſonben/#oa.6:35. Jeſusſeyde,ick ben het broodt

des levens, die tot mykomt en ſal geenſins hongheren, ende die in

my gelooft,en ſal geenſins dorſten. Epijeſ:3:17. Jeſus woont door

den geloove in onſe herten.

(4) Verlangen moet ootſt in ongmeſen na bebagb begºïbonbt

maeſg/ en na begbenade bie ong baet maataen-gebient boo: beſc

3egelen/ Joa.7:37. Sooyemandt dorfte, die kome tot my en drinc

ke. ?ſpot.22:17. Die dorſt heeft, kome_d. -

(5.) Een voornemen moeten mn hebben om in een nietme gijca

hoogſaemijembt te manbelen / met een baſte belofte acn Goût/bat

mn alſe behenbe beughben na bermogen ſuiſen oefenen /jbaattij.

28: 19. Leerende haer onderhouden alles wat ick u geboden hebbe.

HLuc. 1 : 74/75. Dat wy hem ſouden dienen in heyligheydt enghe

rech
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B.

rechtigheydt, alle de daghen onſes levens.

(6.) Een Chriſtelijcke liefde moet in ong meſen tot be 63eſobbie

ge/alg tot onſe 25gocberg en éuſterg/ſoo bat mpt een berfoent/ en

bºecbtſaem bette moeten hebben / 3 Plattb.6: 14. Indien ghy den

Menſchen hare miſdaden vergeeft, ſooſaloockuwe hemelſche Va

der uwe miſdaden u vergeven. Ioan. 13:15.

Vrage. 19oe moeten mn ban betigepiige?tbonbtmacſop-ſtaen?

* Antw. 3 liter betten en tonghen bol lof en danckſegginghearn

Goût boo?ſijn gijenabe/meltſte banthbaerhembt mp in onggante

ſtpeſeben moeten bemnſen boo: onſen ſlootyaligen mantel/Hlaat.

26: 3g. Als ſy den Lof-ſangh#en hadden, gingen ſy uyt na

den Olijfbergh. Pſal.Io3:1/2/3. Looft den Heere,myne ziele,&c.

#oan. 15:8.

A. Vrage. âlBat moet ons inſonderbenut bemegen/ om met ſoo een

bgolftite Zieleman het 13eplige?ſbonötmaeſ op te ſtaen?

Antw. âlBp moeten dentſten/bat mp daer gemeeft 3ijn aſg op be

âBoo!-bzuploft des Lams, en dat mp alſoo in ben i3emel teumigh

lijdt met onſen 25aupbigom Jeſus Chriſtug ſuſſen arm-ſitten/

3llatth. 26:29. Ick ſegge u, dat ick van nu aen niet en ſal drineken

van deſe vrucht des wijnſtocks, tot op dien dagh, wanneer ickmet

u de ſelve nieuw ſal drincken in 't# mijns Vaders,

#blattij.8:ri. Wy ſullen aenſitten met Abraham, Iſaac, en Jacob.

31pot. 19:7/8/9.

»ader rºnd

Op de drie-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: {Pſalm 42. Als een Hert gejaeght,

ò Heere, &c.

I•

oºſt heb eerſt mijn ſlacm ontfangen

#n den Boop by 't officiſten 3Boſch;

&Deſen naemig boog mijn gangen/

3tſg een rechte liyemels dioſtſt:

âl3antaſgitft mijn naem maer boot/

ſtomt mn babeſpch te mooi/

3Dat itſt aen Boût tien gebonben/

6@m te ſtrpben tegen ſombell.

2.

«teritſt 'tº goobt begiſteren etty

3 Boeich neerſtigh onbtrfoerſt/

d?ºf mn 't quaebt oorſtig nergete:

&Pfidi bºy ben ban «Bootgbloetſt:

N
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:

:

©fith heb een renn geloof:

o@f mijn oore niet ig boof

o@m bellBetten 45ootg te booten/

oſºfirſt ai ben meber-booten.

3tig ith gat aendiatreben

geoaſt mijn ziel naghyiſti 25ſocbt/

3tſa itſt eet met Chriſti Leben/

âBoeſ itſt b?eught in mijn gemoebt:

2tig itſt Dan ban bact ſaſ gaen/

ſneemt itſt liefhebaerban baen;

it ban op mijn gangenſetten/

&ien mp mann'ſen in Boûtg ilBetten,

Het Leven in Struyckelingen.

De vier-ende-twintighſte Dagh.

# A. vrage, moorten alle beſt plichten tts Chriſtelijtlienlebengtret:

2.

-

impact genomen ban be 45cloonige d

Antw. ſDrb neen! maermn aſſe hebben heel berſintmeniſſen ert

robertredingen/ Har, 3: 2. Wy ſtruyckelen alle in vele 45ſai.64:6.

Alle onſegherechtigheden zijn als een dreckigh kleedt. 1.3|oati.

1 : 8.

A. Vrage ſjebben de Bobt5aſighffe iPlannen ootſt baerſtruptice

iingend

Antw. Ha/ 1.Hſieg.8:46. Geen Menſche en is er die niet en ſon

# Hoſal. 13o:3. Dan,9:2. Wy hebben geſondight en onſe Va

ren.

D. . Vrage. Zijn beſonben ban de Geloovige maer gemepneffrupte

I

1

t

kelingen enſmatſtheben ?

Antw. 35omtijbtn baſſen be obeſooijighe in ſeetſmate ſonben/

JIBattij. 26: 74. Petrus begon ſich te vervloecken. 1.&ain. 11 ; 4.

David lagh by de Vrouwe van urias. I. ſteg..11:5.

B. Vrage. âl?atſonben behangen de ſtinberen 45pbtg niceft 3

Antw. #et 5ijn niet altijbt beſeinigbe ſonben/ maer uber heeft

# beeltijbig ſijnepgeboeſem-ſonbe/bebatben bt gemeynt andere

'matſtheden/baer het bleeſch meeſt toe ghentgen ig / TIut. 22: 24.

Daer wierdt twinſtinghe onderhaer, wie van haer ſcheen de meeſte

te zijn. Art. 6:1. Hub.13:I.

C. Vrage. âlDaer aen han men klaerlijdt mcrtſten/bat be JRenſtje

aen eenige eygen ſonde noch baſtig ?

Antw. ?ten beſc teyckenen;

. Voor eerſt: 3/lg nicn niet han reſoſberen om ſich ſelben#
tuchttº
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inentlijtſtaenofobg wil en wetten over te genen/met megh met:

pinghe pan afſe oprrtredingen/gbelijtſtofsobt bit af-enſtijt/&#5eth.

18:31. Werpt van u wegh alle overtredingen. Hºebg. 13:18. Als die

in alles willen eerlijck wandelen. -

Ten tweeden: ?tſg men niet bethzagen han/batmenſoo naum

be (Conftientie onberfoetſie/ enhtſbafnten ben meghten lenen ſoo

enge boog-ſteſſe/maer alg men op bie ernſtighe2beſtrafferg gram

moat/Jillart. 6:17. Herodes hadde Johannen gevangen genomen.

lºof,4:4. ul Volck is, als die met den Prieſter twiſten.

Ten derden; ?ſig men op een lange oefeninge ban be uptimene

bige ſjoûrg-bienſt niet en bo:bert in ben inmenbigben jlºenſthe/

2. Çim. 3 ; 7. Altijdt leerende, ende niet tot de kenniſſe der waer

heydt komende 2. Betr. 3 : 18. Waſcht op in de ghenade, en in de

kenniſſe des Heeren Chriſti.

C. Vrage. 3)ot fouben mp onſc beminde ſonben beſthonnen ſteren

ſtennen ? -

Antw. Doo? beſc middelen: -

(r.) âDerneemt hoe u herte gheffelt ie/ mat gijn meeſt menſtht/

maer op gijp meeſt bentkt/ mat gbp ongaerne hoort beſtraffen/&t.

1. Joan.3 : 21. Soo ons herte ons niet en veroordeelt. #jer.17:9

*# is het herte, meer als eenigh dingh.

2.) &iet Gods wet in met een onpartnbigh ooge/ſonberboot

oorbertoin uſtſoen te bedriegen en herſtart bat bellèet geeſtelijck

íg/bie oorſt de eerſte begeerlijtſthembt ber ziele ontberitt/#at.1:25

Diein-ſiet in de volmaeckte wet, die der vryheydt is, ende daer by

blijft. Ikom,7:7/14. DeWet is geeſtelijck.

(3.) geeft atijt op het oordeel hangjonyalige en erbareneſieben/

in de onberfoethingheban be plichten beg Iebeng / om te verſtaen

- matſt, ban uſenen houden/ pſaf. 141: 5. De rechtveerdigheſlae

my. - -

(4.) objm moet Godt bidden om beſchenniſſe banumeſonben/

Joh 13 : 23. Heeremaeckt myne ſonden my bekendt. 39ſal. 26:2

Heere proeft my, onderſoeckt mijn herteen nieren. -

C. vrage, alDaer komt het van baen/bat te ſteloopige ſoo menigbº

macſinftruptſtelingen paſſend

Antw. De oorſaken 3ijn onberanbere ootſt beſc:

(r.) De verdorvene nature, die noch in beſkinderen of obtg onte

righfg/gbal,5:17.Het vleeſch begeert tegen den geeſt,alſoo dat ghy

niet en doet 't geneghy wilt. Iſtom,7:23. Ick vinde een andere wet

in myne leden.

(2) De wereldt met hart quabe erempelen en gemoonten geeft

noth brelatnſenbinghe totſonben/ pſaſ. 1o6: 35. Sy vermengh

den haer met de Heydenen, ende leerden der ſelver wercken i3cht

I2 : I 5.

(3.) De Duyvel is een liſtigh 49erſenber/ en 3Btriother tot ſon

ben/ 1. Gijzon. 21: 1. De Satan porrede David aen, dat hy#
-n - te C,

w
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telde. 1.(qſheſſ.3 : 5. 2. Cor.11: 3. Ick vreeſe, dat niet eenighſins,

gelijck de Slange Eva bedrogen heeft door argliſtigheydt, alſoo uwe

ſinnen bedorven worden van beeenvoudigheydt die in Chriſto is.

(4.) Wyſelve3ijn oogſaetſt van berifttuntheſingen boot onſe ene
gen onboogſtrijtigijembt/en ongeloobigbepût/2.3ain. 11:2. David

wandelde op het dack van des Koninghs huys, ende ſagh van het

dack eene Vrouwe haer waſſchende.# 21: 34. Siet toe dat uwe

herten niet te eeniger tijdt beſwaert en worden. 1. Detc.5:8.

B. Vrage. ſlBat herſenbinghen heeft de Wereldt maer tegijen min op

ong ſjoebe moeten 3ijn ? - -

Antw. De âl3eteſbt heeft beſe middelen om tot ſomben te bera

en : -

(1) Ydelegewoonten, ſtom.12: 2. En wordt deſer wereldt niet
ghelijckformigh. 1.33etr. 4; 4. Sy houden haer vremt, als ghy niet

met haer en loopt tot deſelvigeuytgietinge dergodtloofheydt.

(2.) Quade exempelen, 1.3 oan.5:19. De wereldtleydt geheel in

het booſe. 33ſal.ro6: 35. Syvermenghden haer met de Heydenen,
ende leerden der ſelverwercken.

(3.) Bedriegelijcken loon, 1.3am,22:7. Salde Sone Iſaï uacke

renende wijngaerden geven ? dàuun.22:17. ſtom,6:21. Wat vrucht

hadt ghy doe van die dingen daer over ghyunuſchaemt: Want het

eynde der ſelviger is de doodt.

Vrage. 3Boog mat middelen foetſit be&Dumbelong tot ſomben te
beriotſten d . . .

Antw..3Boog beſt middelen :

(r.) Doog vleeſchelijcke bekoringhen ban eete/ profijt/ pſane

ſier/#t. JI)atth.4:9. Alle deſe dingen ſalick u geven. #at. 1:13.

(2.) Door een miſleyde Conſcientie,ſoo# 3illenſche doet

geloopen bat goedt, quaedt ig/ en quaedt, goedt, Deut.29:19. Ick

ſal vrede hebben, wanneerick ſchoon na mijns herten goedt dunc

ken ſal wandelen. 2. Çor. 11:14.

(3.) 3Boog bittere vervolgingen, om bep?artijtſte bergBontjaſige

benot/?ſpot. 2: 1c. De Duyvelſal eenighe van u in de gevangeniſſe

werpen. Gaſq:29. Die na den vleeſche gheboren was, vervolghde

die naden geeſt geboren was. ?{pot.12: Io/15. -

C. Vrage. Hibatſonben3ijn begonnepnfte onder be Chriſtenen ?

Antw. Daer 3ijn beſe gemenne ſonbendes verſtandts:

(1.) Onwetenheyt ban jrfte bin of 4:6. Mijn Volck

is uyt-geroeyt, om dat het ſonder kenniſſe is. #cb2.5:12.

, (2.) Onkundeban onſc engen ſtaet/?tpot. 3 : 17. Ghy weet niet

dat ghy zijt ellendigh, en jammerlijck, ende arm, ende blindt, en

-
": 2lpot.2:5. d - # k

3.) Vergetenheydt ban het goebe/#er. 2: 32. Vergeet oock een

## versierſels,ofte# haer bintſelen,noch

tans heeft mijn Volck myner vergeten, daghen ſonder ghetal. Tat.

1:24. De Menſche heeft terſtont vergeten hoedanigh hy was. e

2:I. - (4) Twy
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C.

(4.) Twyfelinge over 45ourg beloften en brengententen/2.#tg.

7: 2. De Hooft-man ſeyde, ſiet, ſoo de Heere venſteren in den He

melmaeckte, ſoude die ſakekonnen geſchieden. 65en.18: 12. Sara

loegh in haer ſelven, ſeggende, ſalick welluſt hebben, na dat ick

oudt geworden ben.

(5.) Curieuſheydt om bingen te meten bie onnoebigh en onges

oo?loft 3ijn/ Col.2 : 18. Intredende in het ghenemen niet gheſien

heeft. 3Dcut.29:29.

(6.) Verkeert oordeel ober beſt beugbben en onbeughben/ .aſd

mebe ober het doen en laten ban andere/ Eſai.5:2o. Die het goede

quaedt heten, ende het quade goedt. 1.3am.1:14.

Vrage. ilBatſonben3ijn de gemepnſte ten op-ficijt ban hen wil

le, en dan be affecten beg jilºtenſchend

Antw. Deſe na-bolgenbe: i

(r.) Yverlooſheydt in begbobtg-bienſt/?tpot. 3:16. Soo dan,om

dat ghy lauw zijt, ende noch kout noch heet, ick ſal u uyt mynen

mondt ſpouwen. Zepp. 2:1. Ghy Volck dat met geenen luſt bevan

en WOICit.

3 (2.) Sorgelooſheydt ober beſtact met ſjobt/Jſlaattij.24:38. Ge

lijck ſy waren in de dagen Noë, etende ende drinckende. &#.39. En

de en# het niet, tot dat de ſuntvloedt quam, ende hier alle n

wegh nam. ?tmog 6:1. Weeden geruſten te Zion. w

### enbe een groot geboeſen ban engen ſtrath

ten/ſ)af 12:9. Ephraim ſeydt, in alle mynen arbeydt ſullen ſy geen

ſondevinden die ongherechtigheydt zy. 2.qIor. 16:18. ?ſpet. 3:17.

Ghyſeght, ick ben rijck, ende verrijckt gheworden, ende en hebbe

geenes dinghs gebreck.

(4) Begeerlijckheyt bieong beſet bergenoeght te meſen met one

ſenſtaet/#jar. 1 : 14. Een yegelijck wordt verſocht, als hy van ſijn

eygen begeerlijckheydt af-ghetrocken en verlockt wordt. ſtom. 7:

/2I. - - -

7 (5) Oneerlijcke liefde, 1.3Joa. 2:16. Begeerlijckheyt des vleeſchs.

2.(diim. 2:22.

(6.) Verſlappinge van de liefde Chriſti, ?ſpot.2:4. Ick hebbe te

genu, dat# uwe eerſte liefde hebt verlaten. Peut.32:15.

vrage, #oebebinben fith be ſhriſtenen omtrent ben pber inA. - - -- - -

GBobociijffie bingen ?

B.

Antw. Sommighe3ijn baanbembe heet ; ſommighe3ijn kout ;

ſommigbe3ijn ſter ſaum/#Pſal. 69: 1g. Denyver van u huys heeft

my verteert 2tpot. 3:15/16. Om dat ghy lauw zijt, ſalick u uyt my

nen mondt ſpouwen. - -

vrage ilBaetaen kan men ſoobanight Chriſtenen kennen/bie

heet zijn in de bingen (Bobte 3 -

Antw. ?Men beſe teyckenen:

(r.) 3ïſg het herteſter met op-marrig miſ tot Bobt/ en tot ha,

bentáinge ban hemelſche bingen/met betacgtinge en oniuft#
bact
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v

:

:

mtreſot/pſal.16: 8. Ickſtelle den Heere gheduyrighlijck voor my.

Maſ.45:2. Mijn herte geeft een goede reden op: Ick ſegge mijn ge

ichten van eenen Koningh, mijn tonghe is een penne eenes vaer

digen Schryvers. @Baſ.4:15.

(2.) ?IIg mn boo: mat tegenſtanbtg niet en mijtſten / maer met

ernſt baet tegen aen gaen/ 1.3Ehefſ. 2 : 2. Hoewel wy te voren gele

den hadden, ende oock ons ſmaedtheydt aen-gedaen was, ghelijck

# weet, te Philippis, ſoo hebben wy nochtans vrymoedigheyt ge

ruyckt in onſen Godt, om het Euangelium Godts tot u te ſpreken

in veel ſtrijdts. 1. Cor. 16:13. Waeckt, ſtaet in het geloove, houdt

u manlijck, zijt ſterck. HLut.8:6/7.

(3.) ?lla my bapper ontſtelt ente beboeft 3ijn/outr begrrbine

beringben bic ongboot komen in onſcloop bane bergbobtyalige

hembt/en ober be betbeeſtingen ban Goûtg l9etten/Hyfai.119:136.

water-beken vlietenafuyt myne oogen, om dat ſyuwe wet niet en

onderhouden. 2,Cor. 11:29. Wie wordt er ge-crgert, dat ick niet

en brande-).

(4) ?tig monſter ernſtigh sijn/ om ootſt andere ten rechten nege

te b? «Eſai.2:3. Komt laet ons op-gaen tot den bergh des Hees

ren. Gom.15:19.

Vrage. HBaer aen ſtent men biekout 3ijn ?

Antw..?ten beſt teyckenen:

(1.)?{{g men gantſch onwetende ig ban Gobbelijdte ſaften)

ofpijeſ. 4: 18. Verduyſtert in het verſtandt, vervremt van het leven

Godts door de onwetenheydt die in haer is. #at. 4:16. Het Volck

dat in duyſterniſſe ſat.

(2.) ?tig men gantſch ontluſtighig tot beſteſigfe/ en ſter begeee

righ na de merelt/?ſtr. 18:15. Indien daer geſchil is over een woort,

ende namen,ende over de wet die onder u is, ſoo ſult ghy ſelvetoe

ſien : Want ick en wil over deſe dingen gheen Rechter zijn. Juiſt

&.12/19. Natuerlijcke Menſchen, den geeſt niet hebbende.

(3.) ?tig men gantſch nalatigh is inbe Sota-bienſt/goh 21:14.

Wijckt van ons, want aen de kenniſſe van uwe weghen, hebben wy

geen luſt liebt.Io:39. Wy en zijn niet van diegene, die ſich ont

treckenten verderve . --

4.) ?tſg men in befenſtaet onbekommertig/ #er,8:12. Zijn ſy

beſchaemt, om dat ſy grouwel bedreven hebben? ja ſy ſchamen ſich

in't minſte niet. Dion.23:34. Beut.29: 19. wy ſullen vrede heb
ben, ſchoon wy wandelen in het goet-dancken onſes herten.

Vrage. Albaer aen ſtent men die lauwe ſtijgiſtenen ?

Antw. ?len beſc teyckenen:

(J.) ?tig men be oefeningen ban be ſhobtg-bienſt niet met een

Huft bes berten boet/maet alg menfich afſtenlijſt te biebcn houbs

met de uytwendige plichten, na de gemenne gemoonte beg ooitſts/

#33:#Sy komen# gelijck het volck# te komen.

#cc.7:4, 2. Liln. 3:5, Sy hebben een nte van Godtzaligheyt.

2.)
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(2.) ?{{g men tuſſchen Chriſtum,en tufſtijen de wereldtſon mat

modereren miſ/ en als men die bepbeſoetfit te b?ienbt te houden /

Jlaatth,6:24. Ghy en kondt niet Godt dienen ende den Mammon.

2. ſteg. 17:33. Sy dienden Godt, ende de Afgoden.

#(g men om de Religie geen moente/ſtbanbe/ofſtbabe miſ

munt-ſtaen/maer als men beſmijtht boo: aſſe tegenſtanbt/ 2.3Jim.

3 : 1c. Demas heeft my verlaten, hebbende de tegenwoordighe we

# lief gekregen. 4Luit,8: 13. In de tijdt der vervolgingewijcken
a

yar. -

(4) ?tſg men oefeninghen beroºfobra-bienſt boogſcerſmare en

moenlijtfit oefeningen acnfiet/enbe alg men niet bekommertig/

beetjet met de ſlierthe gaet/HL)al. 1: 13. Noch ſeght ghy, ſiet, wat

een vermoeytheydt : «Eſai.64:7. Niemandt weckt ſich op om uaen

te roepen.

C. Vrage. Hnt mat oorſaken ontſtaet biepberlooſhept en verſlape

pinge in beſiefde dſh:iſti 3

Antw. De oorſaken hier ban 3ijn beſe: -

(I.) De natuerlijcke verdorventheydt beg herten/ bie ong boet

een af-fieer hebben dan het goede/45pjeſ 4: 18. Vervremt van het

leven Godts, door de verhardinge des herten. ſtom.8:7. Het be

dencken des vleeſchs en onderwerpt ſich de Wet Godts niet.

(2.) Verſuym ban geeſtelijtſte matjt / en# opmerkinge/

lgeb:.3:13. Vermaendt malkanderen alle dage, ſoo lange het heden

# wordt, op dat niet yemandt van u verhardt en worde door

everleydinge der ſonde. «Eſai.64:7. -

(3.) Onvoorſichtigh ghebruyck ban be binghen beſer mereſbt /

1. Joan.2: 15. Sooyemandt de wereldt liefheeft, de liefde des Va

ders en is in hem niet. Hat.4:4.

(4.) Aerdtſche bekommeringen boog bit tegenmoogbigheïenen/

HIut. 21 : 34. Siet toe dat u herten niet beſwaerdt en worden door

ſorghvuldigheydt deſes levens. Jſlaatth. 19:22. De Jongelingh gingh

bedroeft wegh want hy hadde veel goederen.

(5.) wereldtſche wijſheydt die beſlBenſchen boet geloot en dat

menſoo bperigh niet moet meſen in ſobbelijtſte ſaften/ en bebat

men ſud tuſſtbendſjobt en bellBetelbt mat modereren moet/ſtont.

8:7. Het bedencken des vleeſchs is vyandtſchap tegen God. JPlatth.

11:26. 1.qſor.1 : 26. Ghy ſiet uwe roepinge Broeders, dat ghy niet

vele wyſe zijt na de wereldt.

(6) Degemeyne hoop begaPoſtſte) bieſaumen traeghig in het

goebe: Jllen bolght gaerne be menighte/ baer men nochtang het

itſenne hoopten ban beâB2ome moſt na-noſgen/3Joan.7:48. Heeft

yemandt van de Overſte in hem ghelooft, ofte van de Propheten?

«Ereb.23:2. Ghyſult de menighte niet volgen.

Vrage. llBat moet ong hemegen om banſoo een lauw, en liefde

loos lenen een afſtijgitſt te hebben !

Antw. De ſtraffen die bei?eere aen ſoobanighe gebgepgbt# 1

Of,
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2ſpot. 3: 16. Om dat ghy lauw zijt, ende noch kout noch heet, ick

ſaluuyt mynen mondt ſpouwen. ?ſpor.3:2. Ghy hebt de naem dat

ghy leeft, maer ghy zijt doodt. Zijt wakende, ende verſterckt het

overige dat ſtervenſoude. ?ſpot.2:5.

Middagh-geſangh

Op de vier-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: ſpſalm 51. Ontfermt u over my arme

Sondaer, &c.

I•

qIk ben ban Chriſti@Tafel op-geſtaen/

#n meeningh om mn boot be ſono te machten: ,

jlhaer ath ! itſt binbt baer toeſter klepnekratjten/

th behfeer barſt al mebecquaebt gebaen/

th boel een luſt tot eenigheugen quaebt/

titban mp baerten boſſen niet bannenben;

3Pitig beâPpambt bie mp barſt betracht:

20th ! fton itſt baer eeng dapper tegen ſtrpben.

2•

Hjoe ben itk bug genegen tot be ſonb' !

't25eborgen bleeſtbbeberft mijn eerſte luſten/
âBeſlPerelbt en be 3Dupbel mij niet ruſten/

JIBaer ſothen mp tot breuth ban «BobtgâBerhonbt:

Pan legbitſt ſoggel oog boog ſobeg ſtraf:

3Ban ben ith ſtout boog Bobeg engen oogen/

3Pan hen itſ pberſoog/en traegb/en ſaf/

8Ban binot itſt mpſeer onberfieng bebgoogen,

3•

2ſſgitk#binbt op 't beſte in mijnſtaet)

#on moat itſt licht/of boog een qua gedachte/

dſèf boog een ſuſje/bat itſt niet en marijte/

25ciet/ſon batirft dan het goebt perſaet;

* (ſBfſoo itſt ban noch boogt-gae in mijn plicht/

't Hig ontepn mertſ/en boot be ſono geſchonben:

#eer/meegbt gijp mp met my/ith ben te licht;

jlBaet meegijt min na 't"gban &ſbgiſtimonben.

2
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Het Leven in byſondere Struyc

kelingen.

De vijf-ende-twintighſte Dagh.

A. vrage, zijnber niet noth buſombere ſtruptheſinghen barr be

Chriſtenenfirbſomtijbtg in bermert pinbend . - ...

Antw.ga/mant beſonbe heftoorſit ong ſeer lichtelijtſt/ pſal.

19:13. Wie ſoude de afdwalingen verſtaen? Hºeb2.12: 1. #at. 3 : 2

Wy ſtruyckelen alle in velen. - - - --

C. Vrage ileatſonten beſituppen ong iitijtelijtſt ten op ſtijtban

ong eygeſelven? -

Antw. Defena-boſgenbe:

(1.) Gierigheydt, maer boog mn nontber5abight 3ijn/maerale

Sta noch meer 3ijn begeerenbe/19ebi.13:5.uwen wandelzy ſon

gelt-gierigheydt. I.ſdlijn.6:9. -

(2.) Hoovaerdigheydt, maer boot mp mat grootgſthpnen in

oflig enge oogen/#. 2 : 16. De grootſheydt des levens en is

niet uyt den Vader, maer is uyt de wereldt. #bljil.2:3. .

(3.) Pronckerye inſtſtellinge/1.4 betr. 3:3. Versieringein't vlech

ten van 't hayr, ende in't omhangen van goudt, oftekleederen aen

te trecken. &#fai,3:17/18/19. -

(4) Onmatigheydt inſpijgenbaanth/epbeſ 5:18. En wort niet

droncken in wijn, waer in overdaedt is. «Eſai,5:11.
# Lichtvaerdigheydt in#met onnutte en

en boerterpen/45phef.5:4. Noch oneerbaerheydt, noch ſot geklap,

ofte geckerye, welcke niet en betamen. Hègon.1:22. r

(6.) Gheveynſtheydt, maer boog men uptmenbigh herſigh mfi

ſthnnen/ enöcininenbigh onbemſigbig/ Hil)atth. 23 : 23. Wee u

Schrift-geleerde en Phariſeen, ghy geveynſde. Hat.1:8.

R. Vrage ilBatig gierigheydt?

Antw. De gierigheydt kent men acn beſt teyckenen:

(1.) ?tſg men goederen begeert/ bie men niet math begeeren/

ſtani.2:22. Berooft ghy het heylige? 1. Iſieg.21:2. Achab ſeyde tot

Naboth, geeft my uv en wijnbergh.

(2.) #ig men het herte gantſch batchenen ſet/ſoo batmen in be

goederen alle ezelight en gbenoegen ſtelt/ en batmen begrootſte

ingoeftephtmactht over 't berſieg/JHatth,6: 21. Waer u ſchat is,

daer ſal u herte weſen. HLuc. 12:19.

(3.) 2. Ig men geen mate heeft in bebegeerlijthhembt/ maer bate -

illen onber5adelijtſt aítijût meer en meer begeert/ en bat ban noch

mei ûoot ſluabe inibbelen/ Eſai,5:8. Weeden ghenen dieh",
- - ys

-
-

-
-,
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huys trecken, acker aenacker brengen. Hººgop. 28:8. Die ſijn goedt

vermeerdert met woecker.

(4.) Die om be rijthbommen miſſe/ beel goebe plichten ban

GBobtg-bienſt en ban oſboot3aligbepbt berſummen/ ?ſmog 8: 5.

Wanneer ſal de Sabbath over zijn, dat wy koren mogen verkoopen.

1. Tim.6:9, 455êth.33:31. -

A. Vrage ſtaat moet olig afſthgirkenbanbeſe ſonbe? .

Antw. Peſtſonbe ig een hoogtel banaiſe quaebt/ja het ig een afe

goberpe / 1. Ifni. 5: 1o. De gelt-gierigheydt is een wortel van alle

quaedt. eſ:5:5. De Gierigaert is een Afgoden-dienaer.

B. ,,Viage, tbpſontereſanten moeten tegen Gootenſijn bienſt

Antw. @Iegen Gobt mo?ben beſcſonben begaen:

(r.) Ondanckbaerheydt nog fijn beetbulbigbe meibaben/ JTBaſ.

1:2. Waer in hebt ghy ons lief ghehadt. «Eſai.1: 3. Mijn Volck en

kent my niet. -

(2.) Miſbruyckbanſijn meſbaben/ Deut.32: 15. Als Jeſchurim

vet wierdt, ſoo ſloegh hy achter uyt. 1Iut.21: 34. Dat u herte niet

te eeniger tijdt beſwaert werde met dronckenſchap.

(3:) Verachtingheban Gobtg uno:ſtenigherot/ſ)ſal. 94: 7. Sy

ſegghen, de Heere en ſiet niet, de Godt Jacobs en merckt het niet.

33ſal. Ic:11/13. .

(4.) Onbeweeghlijckheydt ober 45obrg brenghementen / HTºal.

2:17. Sy ſeggen,waer is de Godt des oordeels. âmog6:1. Wee den

geruſten teZion. - -

(5.) Ongeloovigheydt banſijn moo:ben en beloften/Joan. 3:18.

Die niet en gelooft, is alreede veroordeelt. 33ſaſ. 1o6:24. Sy geloof
den Godts woordt niet. -

(6) Onghehoorſaemheydt aenſijn Gijrboben en llpetten/ſ)ſal.

81: 14. Och dat mijn Volck na my gehoort hadde lach:. 3: 7/8.
Heden, ſoo# ſyne ſtemme hoort, en verhardt u herte niet.

C. Vrage. âlBat buſonbere ſonben pinbt men onder de Chriſtenen

tegen de Godts-dienſt? -

Antw. li)iet tegen mo:ben beſt ſonben begacn:

(r.) De dagh des Heeren wort ontheylight boo: nethoben merre

ken/#az: 13. Sy ontheylighden myne Sabbathen ſeer. JBeij.

I3:15/IG. , -

(2.) De Doop mo:bt niet met betreft/bcmule beſcluíght nietſoo

beleeft mostalg opentint# boo: beſsemennte belooft is/ſionl.6:2.

wy#de ſonde geſtorven zijn, hoe ſullen wy noch in deſelvige le

ven ? @J.2/3. - *

(3.) #s verbondt, broeftight boo: het iBenlige?tuonotmael

mogàt otter-ghettebcn / 1. Cor. 11 : zo. Dit en is niet des Heeren

Avondtmael eten. &.27. wie onwaerdighlijck dit broodt eet. H)eb?.

1c: 27.

(4.) Godts Woordt muo:btſonbctaaien gehoogt/&#3eth.33 : 3s;

2 - 3 Sy ,
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Sy hoorenuwe woorden, maer endoenſe niet. J|Pattij.13: 19/2c/

2I / 22.

(5.) Gebeden mo:ben maer upt ghemoonte gebaen/ſonbet bate

men een# en bemoghen baer toe bgenght/e Eſai. 1 : 15.

Als ghy lieden uwe handen uyt-breydt, verbergheick myne oogen

voor u. «Eſai. 29: 13. Sy naderen tot my met de lippen, maer haer

herte houdt ſich verre van my.

(6.) De aelmoeſſen mogbenſeerſpatrſaem gegeben/en ban notij

met een quaebt oogmerth/en herte/ 1.4Ior.13:1. Al gafick al my

me goederen den armen, en dat ick de liefde niet en hadde, ſoo ware

ick niets. 2ſtt.5:3. Ananias onttrock van den prijs des Ackers.

1 #e 3Doo? mat mertſten mogbt de dagh des Heeren onthey

ight ?

Antw. 3Boog beſe merrſten:

voor eerſt : âBoot aſſeſondige merthen: inſonberijent ootſt boot

geveynſtheydt, ſuperſtitie, profaniteyt, «En andere quabe bemegina

gijen in te ſjobtg-bienſt/d:3ecij. 33 : 31. Sy maken liefkooſingen

met haren mondt, maer haer herte wandelt hare gierigheydt na.

#er.7:9. Sult ghy ſtelen, doodt-ſlaen, en overſpel bedryven, ende -

valſchelijck ſweeren. U. Ic. Ende dan komen en de ſtaen voor mijn

aengeſichte in dit huys?

Ten tweeden: Doo: ong dagelijcks en meetfielijtk merth/ſtrob.

2ctro. Dan en ſult ghy geen werck doen. JReb.13: 15. Ickſaghin

Juda, die perſſen traden op den Sabbath, en garven in brachten,

Ten derden: 3Doo: wereldtſche merrſten7 en moelijeben/ biebe

qſjobg-bienſt en beplige betrachtingen binberlijdt 3ijn/&#ſai.58:13.

Indien ghy uwen voet van den Sabbath afkeert, van te doen uwen

luſt op mynen heyligen Sabbath. 2. @Tim.3:4.

. Vrage ſlBatſtruptſtelingjen 3ijn beghennepnfteteghen andere

d|Benſchen?

Antw. Deſe na-bolgenbe: . -

(1.) Leugen-tale ig een feer ghennepne ſonbe/enbe nochtang cent

#qnaebt/ſtom.3:4. Alle Menſchen zijn leugenachtigh. 3)ſal.

IIO : II,

(2.) Achterklap moet onber be Chriſtenen beelgen onben/3)ſal.

5o: zo. Ghyſit,# preeckt tegen uwen Broeder, tegen den Sone

uwer Moeder geeft ghylaſteringheuyt. Ogon. 11: 13. Die als een

Achter-klapper wandelt, openbaert het heymelijcke.

(3.) Verkeert oordeel ober het doen en laten ban andere JBenz

ſtijen/moet heel gebonden/dl)atth. 7: 1. En oordeelt niet, op dat

ghy niet geoordeelt en wordt. 1.35am. 1 : 13. Eli oordeelde Anna
voor droncken.

(4.) Nydigheydt ig onber be ſtijgiſtenen/ober het meſbaren ban

andere/ Hat.3:16. Waer nijdt is, aldaer is verwerringe. GBen. 4:6.

(5.) Ergerniſſe mo:t lichtelijtſtaen# HLut.17: I.

Heten kan niet weſen dat er gheen ergherniſſen en komen. 1.dſor.

10:32. / (6.) Gram
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(6.) Gramſchap beſtoorht ons lichtelijth/en brengt ong tot qua

hebzuchten/2jat. 1:22. De toorn des Mans en werckt Godts ghe

I. rechtigheydt niet. Hat. 3:8.

(7.) Onghelijck boet men malhanberen ſirbtelijtſt aen in de bura

gerlijtſte handelingen/ 1.(dſheſſ. 4: 6. Dat niemandt ſynen Broeder

en vertrede noch en bedriege in ſyne handelinge. Het 9:5. Sy han

delen bedriegelijck, een yegelijck met ſijn vriendt.

(8.) Wraeckgierigheydtig een ghemenn quaebt onber be Jllena

ſchen/Iſtom.12: 7. Vergeldet niemandt quaedt Voor quaedt. 45en.

4: 23.

A. # Zijnaſſeſeughenenſonbe/ootſt bie om beſt mit mo:ben

gelogen :

Antw. Ja/2ſpot.21:8. Allenden leugenaers is haer deel in den

poel die daer brandt van vyer en van ſulpher. «Epheſ. 4: 25. Legget

#de leugen, ſpreeckt de waerheydt, een yeghelijck met ſynen Nae
CI1,

z

2

2

A. Vrage. ''g achterklapſoo een grooteſonbe?

Antw, ja / mant ljetig en gentlijtſt het merth ban be Dunbel/

1. Cor. 6: Io. Geen Laſteraers ſullen het Koninghrijcke Godts be

erven. 33ſaſ.15:3. Die met ſijn tonghe niet achterklapt, ſal verkee

ren op Godts bergh.

B. Vrage alPaeroinig het lichtveerdige oordeel ober een amber/een

--- groote ſonde 3

Antw. @Pm batmen niet afſtenlijtſt teghen de liefdeſonbight/

2 maer om batmen fitbalg in 45oörg plaetſe ſtelt/ bie het toe-komt

* te oogbeeſen/1.4Lor. 13:5. Deliefde en denckt geen quaedt. fïom.

d 14:4. Wie zijt ghy, die eenes anderen Dienſtknecht oordeelt. Hat.

4 ; II/I2.

B. Vrage albatromig de nydigheydtſog een ſonbe? .
Antw. 4Bm batſcfith ſtelt tegen 45obtg p?obibentie/ enbe om

batſe beelguabe bzuchten baert/ Hat. 3:16. Waer nijdt ende twiſt

gierigheydt is, aldaer is verwerringhe, ende allen booſen handel.

- 3laatth. 20:15. Is u ooge boos, omdat ick goet ben? -

C. Vrage ſtan men fith oorſt niet mei befonibiggen alg men te licht

ten ergerniſſe op-neemt ? - -

Antw. Ja/mant dan ſtart men ſchulbigh aen een lichtbeerbigij

oo:beel/ ſtom. 14: 4. Wie zijt ghy die eenes anders Huys-knecht

oordeelt. 1.4ior. 8: Ic. 1.dºor. 13 : 5. De liefde denckt gheen

quaedt. 7. -

C. Vrage. ſlBatmiddelen moeten mp gijebgunthen om niet iirijf ge

ergert te mo:ben ?

Antw. âlân moeten beſe middelen gebgunthen :

V (r.) llon moeten aen gijeen jíllenſtijen blpben banghen / hoe

boom batſe ootſt 3ijn/ om bact tºnen een regel man ong lenen te

maſten / mant be grootſte iLieben fionnen ootſt ſelfg feyſen /

Galat. 2 : 13. Ende oock de andere Joden veynſden met"#
- % 4 ºfar
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at. 3 : 2. Wy ſtruyckelen alle in velen. - w

(2.) ſlºp moeten om teſtruptfittingemanſommige Chriſtenen/

alſe be andere die ban be felbige profeſſie 3ijn/batton niet ban gee

- nennſthembt berbatht houden/ uit mag bes 3Duunzig bonbt / om

#berbatht te maken/ alg bp ſenbe tot Goût/3ob 1:11. Maer

och, ſtreckt nu uwe handtuyt, ſoo hy u niet in het aengeſichte en

ſal zegenen. #om.2:24. -

(3.) âlºn moeten maer foo berre op 3 Benſchen ſien / boot ſoo

tecialg ſn ſtijgiftum na-boſgen/I. Cor. 11:1. Weeſt myne Na-vol

gers, gelijckerwijs ick oock Chriſti. -

(4) ilàn moeten ghebentſten/ bat ſjobt ong heel binghen ſaet

boog komen/ op bat in onſ paſtigbembt/en ſtambruaftigjembt in

onſe Chriſten-pſichtenſoude beproepen/ Beut.13:5. De Heere uwe

Godt verſoecke ulieden. 2. ſp;on.32: 31. «Ben.22: 1. De Heere
verſocht Abraham-. -

*- vrage, hoe moet men fith blagen om tegen alle beſt en biergbe
iijfſte ſituntfielingen met op ons hoebe te 3ijn ?

Antw. ilàn moeten beſc ûingen maer-nemen:

Voor eerſt: ll)u moeteu goede wacht houden tegen aſie onſt gera

Wiclijtfie Branben/ 4#phef 6: 18. Wakende en biddende. &#pbeſ.

5:15. I.3)et'.5:8. Zijt nuchteren, ende waeckt.

Ten tweeden: ſlºt moeten tegenſtandt boen tegen aiſe ottaſſen

en aehlenbingen tot deſteuntfielingen/ |ar.4:7. Weder-ſtaet den

Duyvel, ende hy ſal van u vlieden. 1. Cor. 16: 13. Staet als Man

men, zijt ſterck.

B. Vrage. llpat is bact tot noobigb/ batmen een goede macht

joube 3

Antw. Hjier tot 3ijn beſe bingen noobigh:

(1.) Dat mn onſc geeſtelijche âBnanden met Heeren kennen/

2.dºor. 2: 11. Des Satans gedachten en zijn ons niet onbekendt.

"# De geheele wereldtleydt in het booſe.

2.) Dat hun onſceugenſnarſ bepot met Iceren verſtaen/om ale

ſoo niet foggheloog te mogûen op onſcengijen ſterchtc/ «Eſai.64: 6.

wy vallen af als een bladt, riom.7:26. -

(3.) SDat mn boogſichtighepbt geheuntfien in afſc onſchanbeſine

gen/ ºphef. 5: 15. Siet dan hoe ghy voorſichtigh wandelt. Jube

#.12. De Godtlooſeweyden haer ſelven ſonder vreeſe.

(4) Dar mij geſtadighong oefenen in afſe bemlige plichten/op

bat de booſt ong btfirbnin.be in ljet ge5egenbemerth 65cütg/Gen.

5:22. Enoch wandelde met Godt. 35ſat.16: 8. Ickſtelle den Heere

geduyrighlijckvoor my.

C. Vrage. 1UDat moeten mp doen om teſtenben/en om goede tegen

ſtanbfte doen tegen alle beriepbingen tot be ſombe !

Antw. âlPutnucten beſt dingen maer nemen:

(1.) ſlân moeten een goeden moedt grppen/met vertroumen bat
rcº ſluiten konnen obcatpinnen/ 1.]Detr. 5: 9, Vaſt zijnde# den

geloove. -
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geloove. 4Epheſ. 6: 1o. Wordet verſterckt in den Heere_'.

2.) ſlºp moeten goebe wapenen ghebguurken/ bie ong 45obtg

ilboogbt geeft/ ſºpheſG : 11. Doet aen de gheheele wapen-ruſtinge

Godts. 2.dºor.1c:5. Onſe wapenen zijn geeſtelijck.

(3.) ilPp moeten ons nerlaten op 35obrg beloofde bpſtanbt /

cphef.6:Io, wordet krachtigh in den Heere,en in de ſterckte ſyner

kracht. 1.dſor.1c:13. Godt is ghetrouw, hy en ſal u niet laten ver

ſocht worden boven u vermogen.

(4.) âlèn moeten operígij bibben/bat be lycere ong benare/

39ſal.119:133. Maeckt myne voetſtappen vaſte 33ſai.138: 3. Ten

dage als ick riep,hebt ghy my verhoort : ghy hebt my verſterckt met

kracht in mijn ziele-,
-

Middagh-geſangh -

Op de vijf-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: âBan 't ſchebt onſcg ſjteren: Onſe Vader

in Hemelrijck, &c.

I.

&#ſonbebieong meeſt komt bn/

3'g gierighendt en hoobaerbyn;

qDan komt barr hp onmatigbepbt/

qBoth p?onthſ en ban lichtmeerbigbembt:

«Eenennſtbenbt one ooth ſiththeſmet/

Aéooftaen mp ſchuldigigaen Bobtgildet,

2• .

3lèn 5ijn onbanthhaertegen bobt/

ſlom 3ijn miſnoeght ober ong tot:

't Jilliſbgupth ban 't upterlijtſte gocht!

3'n plagen een berijarbt gemocbt:

“Dit komt upt ongeloobigbembt/

«En baert ban ongehoogſaembrybt.

3

oBobtg bagh be meeſte ſonben heeft:

3Den Doop en moet niet mei beleeft:

't HPerbonût en moet niet met bemaert:

&Bobte lièoorbtig belen ſter onmaert:

't ſchebt geſtbiebt niet met berſianist/

âDe Melmig bindt geen miſbehanbr.

4.

3Deſeugenſchijnt een noobigh quaebt:

âDit ig't/bfratſjtet-Itlappen lact ?

% 5 JI'len
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3T)en oogheelt beeſbingen berkeert:

&De ergernig moet niet gemeert: 2

gPegramſchap bungt eenlangen tijbt: t

&oo quelt ong baet/en bitſe nijbt.

Het Leven in gemeyne Plagen.

- De ſes-ende-twintighſte Dagh.

A.E* H#oe gaet het hen ſhgiſtenen alg ſit ſoo in ſomben baſe

Antw. Šn mo:ben met aſſerlen eſſentien ban ben jeere beſotht/

get.2:# Uwe booſheydt ſalukaſtyden. #oſ. 1:1. De Heere heeft

een twiſt met den lande. HAfaſ.34:2o. t

C. Vrage. 13oebanige eiſenocnſfomen het Chriſten-boltſt over 2 h

Antw. Be gemeune eiſenùen 3ijn beſe:

(r.) Oorlogh homrijact ourt 7 ſtuit.26: 23. Ickſal het ſwaert

over u brengen. &#ſai.42: 24. wie heeft Jacobtot een plunderinge

over-gegeven, ende Iſraël den Roovers ? Is 't niet de Heere?

(2.) Hongers-noodt ſtomt hier beeſtijbtgbm/Leb.26:26. Ickſal

u den ſtaf des broodts breken. 455ech.5:16.

(3:) De peſtilentie is oorſt een plageen ſtraffe ſtºotg/pſal,91:3.
De ſeer verderfelijcke peſtilentie. &#5eth. 14: 21. Als ick inj#
lem geſonden ſal hebben, mijn vyer booſegerichten, het ſwaert,den

honger, de booſe gedierten, en de peſtilentie. -

(4) Landt-plagen ſtomen ootſt ſomtijbtg boot tenigh ongchiere

te op 't belof/boog upt-bgoogenbe bitte/boog mater-ſtroomen) en

berberbende plag-regenen/gt. Apag.1:11. Ick hebbe een drooghte

geroepen over het landt, ende over het koren, ende over den moſt,

en over de olye, en over 't ghene dat denaerdtbodemſoudevoort

brengen. &#5eth. 14:21.

Vtage zijn beſt eſſennen niet eenige ongeluthentieboot booſ,

bepbt bet3llenſthen/ofte bp ongelutſt betjaer-tubenſoo bp gebaſ

ijet IIanút oberſtomen ? t

Antw. Jºren; Allaer bet5ijn plaghen biebe #eere toe-ſenbt tot

ſtraffe ban fijnſondigeâBoſch/?linog 3: 6. Salder een quaedtin de

ſtadt zijn, dat de Heere niet en doet? ocſai.45:7. Ick de Heere ſchep

pe het quaedt. ?ſpot.9:12:. l

A. Vrage. âlBaeromſenut be lºtere beſc plagen ober een 3Bolth ?

Antw. De oogſafie 3ijn befonben ban betaPolth/ Jubit. 13 : 1.
Iſraël voer voort, te doen dat quaedt was in de oogen des Heeren, t

ſoo gafſe de Heere over in de handt der Philiſtynen, veertighjaer.

#nog 3 : 2. Ickſal alle uwe ongherechtigheden over u beſoecken.
titir. 13:5/9. 1

Vrage.
N

º

B.B
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B . Vrage. Zijnber niet tenige bpſombere ſonben/hehaïbenee:#
boobt-ſſagij/ (ft. matrom 650btſoobanige eiſenben en plagen toe

ſenbt ober een Lambt enâBoſch !

Antw. #a/en beſeinighe3ijn menighbuſbigb/ſoo ten opſichte

ban 45oot/ban ongfeſben/ enbeten op-ſtrijteban andere ſlâen

ſchen/3'er. 5 : 27. Gelijck een kouwe vol is van vogeien, alſoo zijn

hare huyſen vol bedroghs. «E3eth. 18:31. Werpt wegh alle uwe over

tredingen. ?Imog 1:3.

C. Vrage. âlBatſonben tegen Godt berbienen beſc plagend

Antw. dſPnder beſelbige 3ijn beſe:

(1.) Ondanckbaerheydt oberſinne meſbaten/deſai.1:3. Een Oſſe

kent ſijn Beſitter, ende een Ezel de kribbe ſynes Heeren : maer Iſ.

raël en heeft gheen kenniſſe, mijn Volck en verſtaet het niet. âJ. 4.

Weeden ſondigen volcke. 2. (ſij:on.32:25.

(2.) Kleynachtinge ban fijn ſlâgogot / en ban bebcbieninge ban

fijn#&#ſai,42 : 24. Sy en hoorden niet na ſijn Wet. â. 25.

Daerom heeft hy over haer uyt gheſtort de grimmigheydt ſynes

toorns, ende de macht der oorlogen. 2.Hſieg. 22 : 13. 2. ſhgon.

I2: 8.

(3.) Verachtinghe en onber-bgurftinghe ban be Dienaerg ban -

oºk alBoo:bt/ennan haer dreygementen, 2. Chgon. 36: 16. Sy

ſpotteden met de Boden Godts, ende verachteden ſyne woorden, ſy

verleyden haer ſelven teghen ſyne Propheten ; tot dat de grimmig

heydt des Heeren tegen ſijn Volck op-gingh, dat er geen heelen aen

en was. 2.dlijgon.24:21/19/23.

(4.) Verbondt brekinghe met GBobt en met JThenſchen/aſg men

moet-miſſeng bie beloften niet na-ſtomr/bemelrfte men meermaelg

aen 45obt heeft gebaen/ofte ſolemneel met andere 3 Boſtheren heeft

gemaeckt/#/of:23:16. Wanneer ghy het Verbondt des Heeren uwes

Godts overtreedt, dan ſult ghy haeſtelijck om-komen van dat goede
landt.#

(5.) Afgoderye ig ooth een Lambt-berberbenbeſonbe/dºſai.3:8.

Oockis haer landt vervult met Afgoden, voor het werck harer han

den buygen ſy haer neder. jer. 2:13.

(6.) Hoovaerdye tegeng &#oot/ afg menſoo op engen krachten

en mibbelen betttoumt/batmen 4,5oûg hulpe niet ſchijnt ban noo

ben te hebben/ 45ſai. 3 : 11. De hooge oogen des Menſchen ſullen

vernedert worden. &#5cch.33:28.

C. Vrage. âlBatſonten tegen ons ſelven begaen / verbienen ſooba

mige ſlanöt-pſagend -

Antw. Deſc na-boigenbe:

(1.) Gierigheydt, maer boog men nont ban goeberen bm een te

ſchapen ber5adight moet/ente niet ontſiet geſtilentſten te ontfane

gen ingericht ſahen/obſai. 5: 8. wee den genen die huys aenhuys

trecken, en acker aenacker. jer.22:17/18. &#ſai. I:21.

(2.) Pronckerye in hſeebingbe/ en in andere":/
- RI,

-----
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- - «Eſai.3:18. De Heere ſal wegh nemen den sieraet derkouſebanden,

tude de netkens, &c. «Eſai. 2:16.

- " (3.) Welluſt in macitpûen en andere hoo!-baſſen/martboothºt

men tot braſſernen en bºontkenſchap umt-betſt / Eſai. 5: 12. Hat

pen endeluyten, trommelen ende pypen, ende wijn zijn inhalt

maeltyden, ende ſy en aenſchouwen het werck des Heerennet.

2ëmog 6:1/2/3/4.

(4.) MiſbruyckbandSobtg#melbaben/Cſai,54,

Ick wachte#goede druyven, maer ſy hebben myſtinckende druy

ven voort-gebracht. Hºofd :7. Ick hebbe haer het goudt, ſilver, en

olye vermenighvuldight, dát ſy tot den Baalgebruyckt hebben.

(5.) Vloecken en ſweeren, maer boo: men fttijſelben Gottº

bioetſten onbermerpt/i3 of 4:1/2. De Heere heeft een twiſt met de

- - Inwoonderen des landts, om dat er vloecken en lieghen in 't landt

l

1S.

(6) Geveynſtheyt in onſen omgangb/omaiſoo Gotten ſtaan,

ſtijen te bedriegen, maar het mogelijth/&#fai.1c:6. Ickſal Aſſur ſen

den tegen een huychelſch volck. &#fai. 2: 6. Sy zijn Guychelaers, :
gelijck de Philiſtynen.

- E

B. Vrage. âBritie;ijn be IIanbt-gerberoenteſonten/uitbpſonbr'

ſijdt haer opſicht hebben op antere dºllenſtben ? :
Antw. i3et5ijn beſtna-bolgende: s

(1.) Valſheydt en betºgogh inbe onberfinge hanbeſ enk -

ſthap / 3'er. 9: 5. Sy handelen bedriegelijck een yeghelijck met fijn

vriendt, ende en ſpreken de waerheydt niet ; ſyleeren haretonghe -

# reken, ſy maken ſich moedemet verkeerdelijcktehande

CIl. •4:I•

(2.) Verwaerlooſen ban be ſloebuinen en ſleeeſen/en ban ambte

- reatine #Lieten in haer gericht-ſtiften/ 45ſai. 1: 23. Den weeſen en
doen ſy gheen recht, ende de twiſt-ſake der weduwen en komt voor

haer niet. Jºer.5:28. Sy zijn vet, ſy zijn glat,ſelfs de daden der boo

ſegaen ſy te boven: de recht-ſake en rechten ſy niet, ſelfs de recht
ſake der weeſen.

-

(5.) Onderdruckingeban arme IIieben/bichaecſcimen niet kon

men beſchermien/ 45ſai. 3:14. De roof der ellendigen is in harehuy

ſen. &#3ech.45:9. Neemt uwe uyt-ſtootingen op van mijn volck.

gº (4.) Woecker en pambt-neminghe ban behoeftig!je perſonen /

€3eth.33: 15. Geeft de Godtlooſe het pandt weder, ſoo en ſal hy

niet ſterven. Aſaf.15:5. Die ſijn gelt niet en geeft opwoecker.

(5.) Onbarmhertigheydt tegen arme/merbieuene7en eiſenbighe

HLieben/G3etb.16:49. Sy en ſterckte de handt des armen ende noot

druftighen niet. ?Imog 6: 6. Sy en bekommeren haer niet met de

verbrekinge Joſephs.

(6) Arbeydts loon aen?ïrbenberg in-houben/bthonten/en ſoo

ſtbactg begingen/batſe baerban naum'lijtlig honnen leben/3'er.

22 ; 13. Wee dien, die fijn huysbouwt met ongerechtigheydt,e:

l
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ſijn opper-zalen met onrecht, die ſijns Naeſtens dienſt om niet ge.

bruyckt, ende en# hem ſijn arbeydts-loon niet. Jar. 5:4. Siet

den loon der Landt-lieden, dewelckeuwe ackeren gemaeyt hebben,

welcke van u verkort is, roept.

C- Vrage. &enbt of obt ſoo ferſtontſnne plagen ober een TIanbt en

âBoltſi/ſon barſtaig beſtfonten mo:ben begaen? -

Antw. jºren/maet bit geſtijfebt: -

Voor eerſt: ?IIg bie ſonúen feet gemeyn 3ijn onber aſſetlen ſoort

bandlaenſtben/ºfer.5:1. Gaet om door de wijcken van Jeruſalem,

ende ſiet nu toe,ende vernemet, ende ſoecket op hare ſtraten,ofghy

yemandt vindet, of er een is die recht doet, die waerheydt ſoeckt,

ſooſalick haer genadigh zijn. Iet.6:13.

Ten tweeden: ?IIgüie ſomberi onbeſchaemt mo:ben/ ſoo batmen

beſcloſge boog-fg:eetſit/cn openhartlijrſt begaet/&#fat. 3:9. Het ge

laet hares aengeſichtsgetuyght tegens haer, en de hare ſonden ſpre

ken ſy vry uyt, gelijck Sodom, ſy en verbergenſe niet, wee haer lie

der ziele. #er.3:3. Ghy hebt een Hoeren voor-hooft, ghy weygert

ſchaem-root te worden.

Ten derden: ?tig be ſomben op 't beſtraffen en maetſthoumen

ban be ſilhannen ſubtg/niet gebetert mo:oen/ matraſg men fith

barr tegen perhart/?ſmog 6: 3. Sy ſtellen den booſen dagh verre.

2.<ghton. 36: 17. Sy ſpotteden met de Boden des Heeren, ende ſy

verachtede ſyne woorden, tot dat de grimmigheydt des Heeren te

gen ſijn volck op gingh, dat er geen heelen aen en was.

Ten vierden: #ig het âBoſch boo: be ſtraffen van andere niet

op-maecſtt/norſjte boog eenige boo?-ſmarck ban Goûtg oogüerſen

ſith beſteeren miſ/#'er. 3:8. Als ick Iſraël verlaten hadde,ende haer

haren ſcheydt-briefgegeven hadde, ſooſagh dit de trouwlooſe Suſter

Juda, endeen vreeſde niet, maer gingh henen, ende hoereerde ſelfs

oock. 45ſai.I:5. -

A. Vrage. âlpactſthoumt te ſjtere te boren ter bnplagenſenbr?

Antw. Sja/en bat menighbuſbigblijrk/3tnlog 3:7. Gewiſſelijck,

de Heeze en ſal gheen dingh doen, tenzy hy ſyne verborgentheydt,

# Knechten de Propheten geopenbaert hebbe 2. Betr. 2: 7.

2. 17:13.

C. vrage, zijn het niet met anbere voor boden banaenſtarnbeele

ſenben ober een iLambt en âBoſtſt/ alg üe p2ebiratie ban be Jllatie

men dſbointg ?

Antw. ga/ mant men kan gotſt beſe voor-teyckenen ban acne

ſtaenūe eſſenb' bernemen:

(r.) vervalman kenniſſtaſjobtgig eenâBoo! hobe ban quabene

ben/Hºoſ 4: 1. Daer is gheen kenniſſe Godts in den lande. Seſai.

29: Io. De Heere heeft over u uyt-gegoten eenen Geeſt de diepen

ſlaeps,ende hy heeft uwe oogen toe geſloten, de Propheten#
verblindet. #ſer.5:4/5. -

(2) verſlappinghe van Cottyaligbepot/ en van ben"#
w

A
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oBourg ſjung /?ſpot. 3:16. Om dat ghy lauw zijt, ſalick uuyt my

men mondt ſpouwen. &#5eth.29:5/8/11/13.

(3) oneenigheden tuſſtben 25ontt-ggenoten / en tuſſchen be

-# beg4lanbtg/ljoſ. 1c:2. Hy heeft haer herte verdeylt, nu

üllenſe verwoeſt worden geſai.9:2ë. Ephraim tegen Manaſſe.

(4.) Verlies ban treffelijtſte jl)annen in be Policie, en in ber

Kercke, ofte kleynmoedigheydt ban beſefbige/dºſai.3:2. De Heere

ſal van Jeruſalem wegh nemen den Heldt, den Krijghs-man, den

Rechter, ende den Propheet. ?ſmog 5: 13. Daerom ſal de verſtan

dighete dier tijdt ſwygen, want het ſal een booſe tijdt zijn. «E5ech.

:26.
- -

3 (5.) Ontblootinge ban Bobg gemoonlijtſte beſcherminge/ſ)ſal.

44:16, Heere, ghy hebt ons verſtooten, ende te ſchande gemaeckt,

dewyle ghy met onſe Krijghs-heyren niet uyt-treckt. 33ſal,74:9. Wy
en ſien onſeteeckenen niet.

-

(6.) Onbekommerdegheruſtheydt in aſſen beſen is het quaebtſte

boo!-tentften ban alſen : alg ſjobtgâlPoozbtgantſch onmachtigh

ſthijnt te3ijn/ om het HBoltſt tot een achter bentſten en bgeeſt te bea

hoegen/?lmog 6: 1. Weeden geruſten teZion. Deut.29: 19. Wy 0

ſullen vrede hebben, ſchoon wy in ons herten goedt-duncken wan

delen. Ter,6:1c.

D. Vrage iſtan men ſbobtg plaghen mei ſanghe te horenfien hoe

men ?

Antw. Somtijbtg kan men beſefbigheſange teboren ſien aen

Homen/maet ſomtijbtg oberpaſſen beſeinige een IIanbt enâBoitſt

op het onboogfienſte / ijcbg. 2: 7. Ende ſullen niet onverſiens op

ſtaen die u byten ſullen? Ende ontwaken die u ſullen bewegen? en

de en ſult ghy haer niet tot plonderinghe worden? Zeph. 2 : 1/ 2.

1.GIbeff.5:3. Als ſy ſullen ſeggen# ſal een haeſtigh verderf
haer# gmertſt #Lambt

. Vrage ilBat op t 45obt alg g genC en âBoſch toe-fenbt ? beef hn beſe plagen

Antw. «Bobtg oogmertſtig inſomberhepbtvierderley:

(r.) «Bobt miſbact hoo! ſtenniſfe genen danſijnheyligheydt en

rechtveerdigheydt, op batmen mete Satijn een miſhaghen heeft in

be gootloofbenot/ Jer. 2:19. wetet dan dat het quaedt ende bitter

is, datghy den Heere uwen Godt verlaet, ende myne vreeſe niet b

uis, ljab. I; 13. Ghy zijt te reyn van oogen,als dat ghy het quaedt

ſoudetaenſchouwen.

(2) dºodt milde Godtlooſeſtraffen en upt ben lanheugt toe:

pen/Zeph. 1:3. Ick ſal wegh rapen Menſchen ende Beeſten. ?ſmog

6:7. Sy ſullen gevangelijckhenen gaen onder de voorſte.

(3.) gºoût milfijnâBoirſt hier boog tuchtighen ente verbeteren /
2ſmog 3.: 2. uyt alle gheſlachten des aerdtbodems heb ick ulieden

alleen gekent, daerom ſalick alle uwe ongerechtigheden over u lie
den beſoecken. Zittij. 13 : 9. Ick ſal het derde# des"E:

t
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het vyer brenghen, ende ickſal het louterenghelijckmenſilver lou

tCrt.

(4.) Bobt miſ andere landen en 3Boſtheren hier boo: maere

ſchoumen/ 1. Cor.1c:11. Deſe dingen alle zijn haer lieden over-ge

komen tot voor beelden. Jerem. 3:8. De trouwlooſe haer Suſter

# , en vreeſde niet, maer gingh henen, ende hoereerde ſelfs

OOCK.

A. Vrage. âlPatig ban onſe plicht in bie gemenne IIanbt-plagen ?

Antw. Dat mpong ſeturnſpottigh met bobt oerſoenen/ enne
onſcheſterringenernieumen/#ſer,6:8. Laet utuchtigen,Jeruſalem,

op dat myne ziele van u niet af-ghetrocken en worde, op dat ick u

niet en ſtelle als een woeſtheydt en onbewoont landt. HLut. 13: 5.

Sooghy u niet en bekeert, ghy ſult alle te ghelijck vergaen. &#. 9.

#oſ. 5: 15. -

d

Middagh-geſangh

Op de ſeven-ende-twintigſte Dagh van de Maendt.

? Stemme: HPſalm 6. wilt mijn niet ſtraffen

Heere, &c.

I•

pſonbenboſgen pſagen/

O âDan moet een ſambt geſlagen

HIHet 't bgoehigh ſºorloghe met/

JIhet hongerg-noobt en bierfe/

H|Het peſten ongebierte/

JIHet ſchaerſbepbt in be Zee.

2•

(ſBnbanthbaerhembt/berachtingh

32an 't ſpoorbt/en ootſ hier natbringij

âBant eBobtg-bienſt en ſijn âlBet :

2lfgoherp en bíoerſten/

# oogſaetitbanbienioetſten;

ie ig't bie Daer op ſetd

3

“Behoobaerbrinklerbingh/

3Der HlPebumen beſecbingij

HIBeſſuft en oberbaebt/

3Die baren bit beberben)

aBaer Jihenſtben 25eeſt om ſterren:

&00 bataſtcg bergaet,

ºf

&DorlyA
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4.

3Doth eet men gaet berloren/

ASoo maerſtijoumt Goût te boren

&Duo? 't ſiègo:bt/ en minder ſlagij:

gelutſiigh Landt en Steben !

3Dicſttij met 65obt bengchen

Gºetſtount be quaebtſte bagh.

Het Leven in particuliere Ellend'.

De ſeven-ende-twintighſte Dagh. -

A. Vrage. Zijnber niet norh andere eſſenbcn ter ſtijgiſtenen/ als

bie gementte Landt-plagen?

Antw. #ja/ ſter beſe/ mant be Chriſtenen mo:ben beſotht met

armoebe/fictfite/berboſgingen/oft. Pſal. 34: 2c. Vele zijn de te

genſpoeden der rechtveerdigen. 2. @Tinn. 2:13. Alle die Godtzaligh,

willen leven, ſtillen vervolght worden. ?Itt. 14:23.

vrage, ſtatijn de oorſäken van fietſten en andere biergelijtät
eſſenbiljetten: t

Antw. De oorſaken5ijn in 't gemennootſt de ſonden en ſtrunt

Helingen ber (ſijgiſtenen/JBeut.28:22. De Heereſaluſlaen met tee

ringe, ende met koortſe, ende met vyerigheydt, en met hitte, ende,

met drooghte, ende met brandt-koorn, ende met honich-dauw.

# 2: 5. #job 33: 19. Hy wordt gheſtraft met ſmerten op ſijn

ger.

c. . Vrage ſlaat oogmerck heeft be ſheere omtrentfgne ſtinberen in

het toc-ſènben ban beſt eſſentien ;

Antw. De li)eere heeft hier mcbe boot/ beſe vruchten in fijne,

ſtinberen te beſmetſten die bact opfitijt hebben op Godtſelbe:

(r.)#mp ſijn rechtveerdigheydt ſoubenieeren kennen/en

berftaen/bat ºp een later ig banaſieſonben/ #lob 10: 17. Ghy
vernieuwt uwe ghetuygen tegen my, ende# UIW'en

toorne tegen my. âoin. 3 ; 4. Godt wort gerechtveerdight in ſyne
woorden.

(2.) ſºp dat mn een proeve fouten ghchen ban te gehoorſaeme

benotaenſſºne gebohen/ofmp ontſ, ban infinemegen miſſen biye

ben/afghp ong hartelijtlituchtight/ ſjen.22:12. De Engelſeyde,

nu wete dat ghy Godt-vreeſende zijt. Deut,8:2. Godt verootmoe

dighdeu,om u te verſoecken, om te weten wat in u herte was,ofghy

ſyne geboden ſoadet houden, of niet. -

(3-) ſºp dat ons vertrouwen op fijn moo;bt en onſe liefde aen

ſºnen naem/folitie blijchen/Hºſai.83; 7. Maeckt hare aengeſichten

vol ſchande, op datſe uwen name ſoecken. #oh 13 : 15. Alw:
e
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de Heere my dooden, ſooſalick nochtans hopen.

(4) @Bp hat mn ſyne kracht ſouben kennen en berheerlijdten

bie bij hemijft in ons te verloſſen/ 2.qſor. 12 : 9. Hy heeft tot my

eſeydt, myne#s is u ghenoegh, want mynekracht wordt in

wackheydt volbracht. HAfaſ.5o:15. -

Vrage. Zijnber noch eenige andere vruchten, bie 45obt he-oogſjt

in het toe-ſenben bereſſenben ?

Antw. #ſa/meiche beſc3ijn/bit op ons ſelven haer opſicht beba
ben:

(r.) 4Pp bat hon onſe ſonden kennen, embt ong ober beſcſbigfje

berootmoedigen/lbſaſ. 38: 5. Myne ongherechtigheden geen over

mijn hooft, als een ſware laſt zijnſe my te ſwaergheworden. Ien.

#ſ#" ſyaen de ſtraffe harer ongerechtigheden een welgevallen
CIDDCI1.

(2.) ſàp bat mn ong ſouben bèkceren, enbeban be mereſht ond

meer en meer afſprenen/#joh 33: 16, Hyverzegelt hare kaſtydin

ghe. g. 17. Op dat hy den Menſche af-wende van ſijn werck, ende

van den Man de hoovaerdye. iboſ 2:5. Ickſaluwen wegh met door

- nen betuynen.

- (3.) ſêp bat mn bemertſtinghen ban ben nieuwen Menſcheſou

º ben bertooncn/in lijdtſaemheydt, gebeden, en in andere beplighe

oefeningen/#ebt.12:ro. Godt kaſtijdt ons tot onſer nutte, op dat

wy ſyner heyligheydt ſouden deelachtigh worden. Iſtom. 5: 3. Wy

roemen in de verdruckinge pſal.119:75. Ghy, Heere, hebt my uyt
getrouwigheydt verdruckt. -

(4.) @pbat in ongfoute ontſtaen een vyerigh verlangen na ben

lgemetſienbebat op aerbenfoobeeleiſenden te bagen3ijn/2.Cot.

5:2. In deſen Tabernakel ſuchten wy, verlangende met onſe woon

ſtede, die uyt den Hemel is, overkleedt te worden. 19ebt.r3:14. Wy

en hebben hier geen blyvende plaetſe.

C. Vrage. @Bepen ootſt be rſſenben bec â92ome eenigcbzuchten aen

andere Menſchen ?

Antw. ga/bemeſtite beſt zijn:

(1.) ſjier boot konnen andere Heeren/ dengrouwel der ſondo,
bemnſe âBobtſijn enghen ſtinberen om hateſttuntfielingen alſoo

aentaft/ 1. Bert.4: 17. Godts oordeel begint van ſijn huys. 3Inlog

3: 2. Ick ſaluwe ongerechtigheden beſoecken. -

- (2.) bier hoo! moiben mp beguaem/ om allerlen eſſenbighete
bertrooſten/boot ongengen onberbinbinge/2.dºor. 1: 4. Die ons

vertrooſt in alle onſe verdruckingen, op dat wy ſouden konnen ver

trooſten deghene die in allerley verdruckinghe zijn. 3)ſaſ. 66: 16.

Komt, ende hoort toe, ghy alle die Godt vreeſt, ende ickſalu ver

tellen, wat de Heere aen myne ziele gedaen heeft,

(3.) @Bp bat ambere# aen ong ſouben Heeren mat

htatiſt het Chriſtendom heeft/en mat ghenabegottaen beziele

ball fijn 3Lieftinghen bemijſt / P# roz: 3. Dat ſulcks de#
- ; En rey

t

-

º
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A.

C.

vryde des Heeren ſegghen. HAbilip. 1 : 14.

(4) ©p bat bemereſt onertungſjt merbe/bat'er een ſaetſte oe?2

beelte toachten ig/bempſe ſjobtg beſte ſtinberen op aeröe be meta

ſte eſienden moeten unt-ſtaen/2.&ltjeſ.I:5. Een bewijs van Godts

rechtveerdigh oordeel. 2.3Ibcfſ. 1:6/7. -

Vrage. Hijchhen be Chriſtenen auberg geen eiſenbenunt teſiaen

alg bie genienne eiſenben bie aſſe 3 Benſchen onbermoppen3ijn :

Antw. Jaſn : ilBant be ſ5cloonige hebben noch bare engen cſe

ſenben en berboſgingſjen/ be meitſteſt moeten berbpaghen ban be

mereſbt om bate IGeligie/ 2. @Tim. 3:12. Alle die Godtzaligh willen

leven in Chriſto, ſullen vervolght worden. JBatth.Io:22, goan.

# : 2. Als ſy u dooden, ſullen ſy meynen Godt eenen dienſt te ,
Oen.

Vrage. âl?actom ſaet (Bobt beſt vervolginghen fijne ſtinteren

ober-ftonnen 2 - - -

Antw. dſBm beſÉredenen: * ,

Voor eerſt : @Bp bat mn Chriſto ong #ooftſouben ghelijckfor

migh mogücngbemaetſit/ JT Battij. Io: 24. De Diſcipelen is niet

# de Meeſter, noch de Dienſt-knecht boven de Heere. ſtomt.
:29. ' . - w

Ten tweeden: ſep bat mn beproeft mogben inbe oprechtigbepbt
ban ong 4tijgiſtenbom/ 1.13ett, 1:7. Op dat de#uWes

eloofs, die veel koſtelijcker is, dan desgouts, 't welck vergaet,ende

# het vyer beproeft wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en

eere, en# , in de openbaringhe Chriſti. #at. 1: 12.

Zaligh is de Man, die verſoeckinge verdraeght, want als hy beproeft

ſal gheweeſt zijn, ſal hy de kroone des eeuwighen levens ontfan

CIl. * -

g Ten derden : 4Pp bat andere JPhenſchen hier boo?ſouben mooie

ben aen-geſockt tot het dſlrgiſtenbom/fienbeboebanige kracht ban

hnaerljepbt en genade baet in te binbenig : en.be op bat be Swacke

ſouben in ijaer geloobe mo:ben berftettfit/ſ)hil. 1:14. Het meerder

#der Broederen heeft door mijn banden vertrouwen ghekregen.

Lof.I:24. -

Ten vierden: ſêp bat my berffaen ſouben/batmp niet ban beſe

hnereſbt 5ijn/maer bat mn in ben i3emeſte bung behooten: en op

bat mn âiſao ban de merelbt ong berte meer en meer ſouben af

tuerſten/I.]Petr. 2:II. Geliefde, ick vermaneu als inwoonders, ende

vremdelingen,dat ghy u onthoudt van de vleeſchelijcke begeerlijck

# Gºbai. 6: 14/15. De wereldtis my ghekruyſt, en ick de we
TCIOlt. -

Vrage. @Bp mat gronden ſtanſirij een Oſ onherſteunen inalſ E# # firij een dCijgiſten

Antw. GBp beſe gronden: -

(r.) Dat aiſe rſſenb' maetig / ofte een menſchelijcke beſoetſtin

ſyt (ofte immlerg gſſcenſijtſt balt bit tegenmoogbigbe leben/ 1.qſſor.

IC: I3e
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-

1c: 13. ulieden en heeft geen beſoeckinge bevangen dan menſche

lijcke. 1. Betr.5:9. Het lyden wort in de wereldt volbracht.

(2.) Dat er nietg en Han boog-baſſen ſomber bobtg voorſienig

heydt, iſlºlattij.21:18. De hayrenuwes hoofts zijn alle getelt. Luc.

21:18. Niet een hayr uyt uwen hoofde ſal verloren gaen.

(3.) @Bobt kaſtijûtſjn ſtinberen niet upt hart / maetunt liefde

tot bäer mei-naren/lpcbp. 12:6. Dien de Heere liefheeft, die kaſtijdt

hy, ende hy geeſſelt eenenyegelijcken Sone die hyaenneemt. ?tpot.

3:19. Dieick liefhebbe, kaſtyde ick.

(4.) De tijdt nanobobtg ſtaflpbingen íg becſtijbtg ſerr ſtopt/imte

merg ten opſicht ban be aenſtaenbeeelmighepot in ben ii)eiileſ/ig

het een ſter itſenne tijbt /in meitſte top hier eſſenbigh 3ijn 7 2.dſor.

3:17. Onſe lichte## dieſeer# voor-bygaet. 1. Betr.

5:19. De Godt nu aller genade, die ons geroepen heeft tot ſijn eeu

- # heerlijckheydt in Chriſti Jeſu, na dat wy een weynigh tijdts

en geleden hebben, deſelvemake ende verſtercke ulieden.

(5.) @jobt geeft ong ſpne belofte bat ijp ons niet en ſal perſaten

in onſe betogutſtingen/1.4lot. Io : 13. Godt is getrouw, die u niet

en ſal laten verſocht worden boven u vermogen, maer hy ſal met de

beſoeckinge een uytkomſte geven. #ebt.13:5. Ickenſalu niet ver

laten, ick en ſal u niet begeven. -

(6) goeigrereboet ons een groote vrucht gbenieten op onſceſe

Henbigheden/ſoo in bitleben/alg in het toe-fionnenbe ſenen/H3eb?.

12: 11, Dekaſtydingh geeft een vreedtſame vrucht der gberechtig

heydt de ghene die daer door geoefent worden. Hat. 1: 12.#
is die Man, die de verſoeckinge verdraeght. 2. Çot,4:17. Onſe lich

te verdruckinghe, die ſeer haeſt voor-bygaet, werckt ons een ſeet

gantſch uytnemend gewichte der eeuwige heerlijckheydt.

Vrage ſtonnen mn ons bact uptnerttooſten/ om dat mp rſſens

bigb5ijn/en waarom hinderen Gootg? .

Antw. Jàict in alle eiſenben/ mant beſt eſſenten komen ootſt be -

dºjobtlooſe oper; JBaer bit ſtonnen mij beſliptenunt bie ellenden

bemeſtſfe ong tot goede bautiſten ghebuen/ en bemeſrfte ons om

oChgiſti miſſe ober-homen/en om be fijgiſtelijtſte Religie, jl)attij.

5: #2. Zaligh zijt ghy als u de Menſchen ſmaden, ende vervolgen,

ende liegende alle quaedt van u ſpreken om mynen 't wille. 1. Betr.

A.

4; 14. Indien ghygeſmadight wort om den name Chriſti, ſo6 zijt

# zaligk. &. 15. Dat niemandt en 1yde als een Quaedt-doender.

T-5:4I- -

Vrage. HBanneer honnen mp ong trooſten in alſt andere ghce

menne eiſenöen ! - -

Antw. ?AIg mn beſcinige niet alleenlijtſt ſpben/maet als mp, bea
ſelbige wel en Chriſtelijtſt unt-ſtaen/Sat. 1 : 12.# de Man

die de beſoeckinge verdraeght. 19ebt.12 : 11. De kaſtydinge werckt

een vreedtſame vrucht der gerechtigheydt. . . .

2f a 2 * vragen

-
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€. Vrage. #oe moeten mp ong acnſtellen als mp in be eſſenb'one

behini en d - -

Antw. HIDp moeten beſc bingen doen:

(1.) alPp moeten erkennen bat het be# begijeerenig bie

engſſaet om onſe ſonben/?imog 3:6. Salder een quaedt in de ſtadt

zijn, dat de Heere niet en doe? #job 5:18. Hy doet ſmerte aen.

(2.) llºn moeten onſe meghen en ong ſenen met onber-ſoedien/

om te betſtaen om mat ſonben mn mogben# (QEljgen. 3:39.

Wat klaeght een levendigh Menſche, een yder klaghe over ſyne ſon

den. (&hten. 3:41. Laet ons onſe wegen onderſoecken en wel door

ſoecken. #ob 36:9/ro. -

(3.) âlºn moeten ontg ſeiben en al het onſe ootmoebigblijtk

eſjobtg flaenūe banot onbermerpen/ 1.jbetr. 5: 6. Vernedert u on

der krachtige handt Godts. 1. Sani.15: zo. .

(4.) âlºn moeten boog een ſpoedige beheeringe onſe berſoeninge

met Bolotſoetſten te maken/H3oſé:1. Komt laet ons weder-keeren

tot den Heere ſºoſ. 14:2. Wy en ſullen niet meer op Paerden ryden.

Hºſaſ. 8o: 19. Soo en ſullen wy niet meer van u terugghe keeren.

&Ban.9:13.

.) ſlêp moeten artſenbent om boog bie eſſentien berbetert en

geſterkt temozoen in benautiſten ban onſe nieumegheboogſarme
benot/g5ſai.26:9. Wanneer uwe gerichten op deraerde zijn,ſoolee

ren de inwoonders der wereldtgerechtigheydt. #chg.12:Io.

(6.) llºn moeten ban#termathten na be upte

komſt biebelbeere gng ſal miſſen gepen/Hat. 1:4. De lijdtſaem

heydt hebbe een volmaeckt werck. Hat.5:7/8/11. Ghy hebt de lijd

ſaemheydt Jobs ghehoort, ende hebt het eynde des Heeren gheſien,

dat de Heere goet is.
B. enE geranigh behoogbt onſe lijdtſaemheydt te meſen in alle

enDen ?

Antw. ſlºp moeten op beſcmaniereſijbtſaem meſen:

Vooreerſt: âlBp moeten buyghſaem 5ijn/alg miſbabíghe onber
beſtraffen van een

rechtbeerbigniſterijter/JſlBith,7: 9. Ick ſal des

# gramſchap dragen, want ick hebbe tegen hem gheſondight.

3fal.51:19.

Ten tweeden: ſlºp moeten ſcifg vrolijck meſen en mei gemoebt

in onſedijbtſaembembt/#om.5: 3. Wy roemen oock in de verdruc

kinge. #ar. 1:2, iLeb.26: 41. Als ſy aen de ſtraffe harer ongerech

tigheydt een wel-gevallen hebben. we " -

Ten derden :# moeten ſtandtvaſtigh meſen enbcaenhouben?

ſomber one ban onſe waftigbenot te laten af-merpen/2.@ſim. 1 : 7.

Godt heeft ons niet geghevenden geeſt der vreeſachtigheydt, maer

der# ?tpot. I2 : II. Die heyligh is, dat hy noch heyligher
Worde_'.

Teu vierden: ſlºp moetenſtifg danckbaer kennen meſen in het

mibben van ong 1poen/#job 1: 21. De Heere heeft ghegheven, de

Hecke



# Middagh-oefeninge. 373

Heere heeft ghenomen, de name des Heeren zyghepreſen. Aſai.

119:75. Ick weet Heere, dat uwe gerechten de#send: zijn,

ende dat ghy niy uyt getrouwigheydt verdruckt hebt.

GB. Vrage. Albat teyckenen heeft be mate lijûtſaemljepbt?

Antw. Beſe teyckenen:

(1.) Batmen niet te uytvalligh en klaghe/ noch geroep en getier

make/39ſal.39:1o. Ick ben verſtomt, ick en ſal mynen mondt niet

# doen, want ghy hebt het gedaen. HIep. Io: 3. Aäron ſweegh
G-2

(2.) Datmen geen quade middelen en ghchauptſte om betſoſt te

hoogben/ 2.ſteg. 1 : 2. Ahazia viel door de tralie, en wierdt kranck,

ende hyſondt Boden, en ſeyde tot hen : Gaet henen, vraget Baal

zebub, den Godt van Ekron, of ick van deſe kranckheydt ſal gene

ſen. 33ſaf.66:18. Sooick mijn handen tot ongerechtigheydt hadde

uyt-geſtreckt, de Heere ſoude niet gehoort hebben. -

(3.) @Batmen GBobt gijeen tijdt, plaetſe, maniere, of mate ban

berioſſingheboog-ſchapbe/maer bafmen bit aſſeg ſteſſe aen Boötg

koeſ-gebaſſen/ #joan. 2: 4. Jeſus ſeyde, Vrouwe wat heb ick met u

te doen, mijn uyre en is noch niet gekomen. àſai.37: 5. Wentelt

uwen wegh op den Heere, ende vertrouwt op hem, hy ſal 't maken.

“#
-

-

(4.) ?ſſg mp in het mibben ban aſſe onſe eſſenben/ noth aſ baſt

blpben op de weghen des Heeren, en de in onſe plichten ban obobte

3aligbepbt en obobtg-bienſt/3)faf.37: 3. Vertrouwt op den Heere,

doet het goede, bewoont de aerde, ende voedt u met ghetrouwig

heydt. &#. 4. 33ſaſ. 77:3. Ten dage myner benauwtheydt, ſocht i

den Heere_'. -

# âIBat moet ong hemeghen tot beſc beught ban ſijbtſaema

Antw. Dat mn aſſernlijth boog ſijbtſaembembt be ſtroone beg:

eeumigen Iebeng komen beſtomen/13ebg. 1o: 36. Ghy hebt lijdt

ſaemheydt van nooden, op dat ghy den wille Godts gedaen hebben

de, de belofteniſſe meught wegh# #ſat.1 : 12. 2 pot. 2: 11.

Die overwint, ſal van de tweede doodt niet beſchadight worden.

V.

- Middagh-geſangh -

Op de ſeven-ende-twintigſte Daghvan de Maendt.
- Stemme: {Afaſm 116. Ick Heb den Heer lief, • ,'

want hy heeft verhoort, &c.

- - I•

dºet dſh:iſten âBolth ſucht onbermenigb quaebt/ .

H# EIl ſiº,bepbt in be neeringh/ ijer

- a 3
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# lijbt beſtoogtg/be hantſter/en beteeringtyp - -

ocijtang bitg geen bemijgban Göobeg batt. -.

2• - -

't gg maer/be oogſaetitiepbt in pbergſonbt; . *

8 Doth ®obt berandert ſlagen in bepgoeben/

Hºet bieeſch bindt in de eiſend beeïbeogoroen/

Jllacciitbaems pijnig boo! begietgeſonbt.

3Dan ſtent be ſhgiffen#eurs rechtbeetbigbepbt/

3 Dan miſ 't gebebt te operiger na boben:

3Dan leert men Bobt in fune goethembtſoben/

âlèant hier boog merritt of obt beboetbeerbigbepbt.

4•

&Deſmaerſte ſinect ſg maet een âBaberg ſlagiy

UDeg fiuſſen mn beroebe ban ongâBaber/

& De ellend heenght ong tot ong beer mat naber/

JVlaet altijbtſeert beroebe 43obtg ontſagij.

5•

Hlºp ſpben 't al/hoeſmaer be eſſenb' bzucht:

#ſoo aen###is (GTI

erſoft/ban gaen mn bacb'lijdt na abobtg (qIempel

(Çen bantſt/bat in ong-ſoo unt eſſenb'ruckt.

Het Leven in een Biddagh,

De acht-ende twintighſte Dagh.

. Vrage ſjoe moet fith een 4ſh:iſten aen-ſteſſen afg groote effene

ben in Landt en Kercke mo?ben geſien ! -

Antw. ?tig bit andere Landen en Kercken treft/ſoo moeten hup

beſe plichten maer-ſtemen:

Voor eerſt : âl3n moeten ſter bebgoeft maeſen/ entje met mebe-ſpe

ben ober ijaer ellenben/ſlichten/en treuren/lºch?.13:3. Gedene

der gevangene, als ofghy mede gevangen waert: ende der gene die

qualick ghehandelt worden, alsofghyſelve naden lichame qualick

gehandelt wierdt. 5.1:4. *

Ten tweeden : moeten met affe moghelijtſte middelen baet

buipe hemuſen / 33ſai.122:9. Om het huys des Heeren nwes Godts

wille, ſalick het goede voor u ſoecken. Jàeh.2:5.

Ten derden : âlºn moeten ong aen foobaniglycerentpeſen ſpice

geſein/ enbeſogge bzagen bat ontg foo een eſſenù mebe niet aen en

t/I dºor 1c: 11. Alle deſe dingen zijn haer over gekomen ons

tot voorbeelden. Het 3:7/8/9, -

*, Vrage.
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E. - Vrage. HIBaerom moet ons be eſſenb' ban ambere ſlanben en

ſterthen alſoo ter herten gacnd

Antw. ©m beſe redenen:

e(r.) ſl3n hebben met alſe rechtfinnighe (Chriſtenen een feee natie

hne geeſtelijtſte maeghſchap, het 3ijn onſe Suſtergen 252geberg/ ft.

«Epbeſ. 2: 19. Soo en zijt ghy dan niet meer vremdelinghen en by

woonders, maer ghy zijt Mede-burgers der heyligen, en Huys-geno

ten Godts. 1. Cor. 12:13/26. -

(2.) Dit is het rechte bemijg ban onſc weder-gheboorte, en#
ong geeſtelijtſt hinútſtijap/ 1. Joan. 3: 14. wy weten dat wy over

# zijn uyt de doodt in het leven, dewyle wy de Broeders lief

bben. Col. 2:12.33ſaſ.122:8. Om mynes Broederen en vrienden

wille, ſalick ſpreken, vrede zy in u.

(3.) âl3n honnen hier boo, ambere ſiertſten hulpe bemnſen/gloei

2: 17. Laet des Heeren Dienaers weenen. Ö. 18. Soo ſal de Heere

ſijn landt verſchoonen. «E3etij. 22:3G. Ickſocht een Man uyt hen,

die voor mijn aengeſichtein de breſſe mocht ſtaen voor het landt.

(4.) ?lig mn meüe-ſpiºen met andere hebben/ ſooftonnen mp

hoopen bat be lºgere olig verſchoonen ſai in tijût ban eſſeno'Z

«Eſai.66: 1o. verblijdt u met Jeruſalem, ghy alle die met haer zijt

treurigh gheweeſt. dE3eth.9: 4. Teeckent een teecken op de voor

hoofden der lieden die ſuchten en roepen over de grouwelen.

A. Vrage. âl3at moeten mp boen alg onſc eugen ſiertſte en 33abete

- Hanot met 350örg pſagen mo?ben gebgengijt en aen-getaſt?

Antw. llàn moghen en moeten boo? aſſe behooglijdte mibbelen

na berloſſingetrachten/33ſaf.5c:14. Roept myaen in den tijdt der

benauwtheydt, ende ick ſal u verloſſen. 2. offizon. 18:31.

127: 28. Doch roepende tot den Heere in de benauwtheydt die ſy

hadden: ſoo voerde hyſe uyt hare angſten.

A. Vrage. âIPat openbare middelen is het ſhgiftenbom geinoon te

gebgunthen/om ban Lanbt-plagen berloſt te mogben ?

Antw. 13iet toe is men gemoon een openbaren Biddagh te boua

ben/3'oeſ 2: 15. Heylight een vaſte, roept een verbodts-daghuyt.

«Efb?.8:21. 1. Cor.7:5. -

B. E#" #g het dan af mei/ aſg men ſom mat vaſt en bidt op die

Dagij d .

Antw. HPecn : ſlBant Gobt beſtraft meer-maelg het 25ibbagh

houben/ºjer. 14:12. Ofſy ſchoon vaſten, ick en ſal na haer geſchrey

niet hooren. &#ſai.58:5. Soude dit een vaſten zijn, dat ick verkieſe,

dat de Menſche eenen dagh ſijn ziele quelle, ende dat hy ſijn hooft
krommet als een bieſe? #ſai.1:15.

R. Vrage. 13oe moetmen ban ben Biddagh houben/ om Gobe aene

genacin te meſen ! V - -

Antw. âlºn moeten boot af ong tot beſcïbigbe ſnel bereydens

ban moeten mn alſe plichten met betrarbten : en bact op moeten

hop van bicn bagij beijooglijtfitva: bettoonen/ 3oel2##

"-- , , 8 4 'N --
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-//

met gantſcher herte, en

Heylight een vaſten, roept een verbodts-dagh# &#ttleſ.4:17.

C. Vrage. Hlbaer in beſtact onſt boog-berepöinge 3

Antw. #n beſe plichten ?

(1.) il?'n moeten de oorſake meſ ober-bentſten/ maerom bat be

Sibbagbig in-geſteit /enbebat ſoo langhe/tot bat ong herte baet

mber bemogen merbe/2.Ch:on. zo: 3. Joſaphat nuvreeſde, ende

ſtelde ſijn herte om den Heere te ſoecken. Hoeſ 2:13. Scheurt u her

te, ende niet uwe kleederen. Hºeft.4:16. -

(2.) Bløp moeten al ong tijütlijtſte hebtijfbaer na aenſteſſen/ene

be ong boog geen aerötftijemoei laten op-jouben/ HIeb.23:28. Op

dienſelven dagh en ſult ghy gheen werck doen, want het is een ver

ſoen-dagh. «ëſai.58:5.

(3) ſlân moeten maſten mei geſteſt te 3ijn/ om ban met brutht

in «Boûtg 13ung te honnen bibben/ 1.licg.8:33. Als u volck Iſrael

ſal geſlagen worden voor het aengheſichte desvyandts, om datſe te

genu geſondight ſullen hebben,ende hen tot u bekeeren,endeuwen

name belyden, ende tot u in dit huys bidden, ende ſmeecken ſullen.

q:5eth.20:3. 3et. 14:12. Ofſy ſchoon vaſten, ick en ſal na haer ge

chrey niet hooren.

(4.) lion moeten omg te boren geheel ontſlaen banaſſe bertroue

hutn op menſtfjelijtſte middelen/ enöe ong gijebeciaen Boötober

gljetten om op fijn goethembt en macht aſfeen te bertroumen/

2.Cijzon. 16:9. De Heere bewijſt hem ſterck, aen diegene welckers

herte volkomen is met hem. #5ſaf.71 : 16. Ickſal henen gaen in de

mogentheden des Heeren. HSſaſ.12 1:1/2. -

Vrage. ipatbpſombere plichten 3ijn ong op een 25ibbagh maet
te nºtulen :

Antw. De eygen Biddagh-plichten 3ijn beſt:

(..) Verootmoedigingeouitgſclfg noo? o jobt ban meghen onſt

ſotiden/en met berbienöeſtraffen/Hoeſ 2:13. Scheurtuwe herten,

en niet uwe kleederen. Hier, 31 : 19. Sekerlijck, na dat ick bekeert

ben, hebbe ick berouw ghehadt, ende na dat ick myſelven ben be

kent gemaeckt, hebbeick op de heupegeſlagen. «Efb2.8:21.

(2.) Verſoeningeſoetſten met onſén asoöt in dfhaiſto van megen

onſtfonden/ Joel2:13. Bekeert u tot den Heere uwen Godt, want

hy is genadigh; 2. Cor 5:19/2o. wy bidden u,Broeders,alsof Godt

door ons u bade, laet u met Godt verſoenen.

(3-) Deaenroepinghe van Godts naem ig be berbe25ibbaghd

vliënt, Joel 2:17. Laet de Prieſters des Heeren weenen, en ſeggen,

Heereſpaert u volck. d5fû:.8:21.

(4-)#ban Boûte âBerbonbt boog eenſolemneſchta

Hofteban een beter leben/moet hier noch by homen/2.ſieg. 23 : 2.

De Koningh nu ſtondt aen de pylaer, ende maeckte een Verbondt

voor het aengeſichte des Heeren, om den Heere na te wandelen,en

de ſynegheboden, ende#ghetuygeniſſen, ende ſyne inſettingen

metgantſchcr ziele te houden, ende het

- gant
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gantſche volck ſtondt in dit verbondt. Hijoſ. 14:3/4. Neemt wegh

alle ongherechtigheydt, ende geeft het goede wy ſullen niet meer op

Paerden ryden, ende tot het werck onſer handen niet meer leggen »

ghy zijt onſe Godt.

Vrage. âlBat moeten mn boen om ong Lichaem boog Gobt op

ben 25ibbagh met te verootmoedigen ?

Antw. ipier toe moeten hun beſc dingen doen: . ...

(r.) llºn moeten omg ontijouben van alle# beg

Hitijaemg/Joel 2:16. De Bruydigomgae uyt ſyneſlaep-kamer-CEſai.

58:3. Wy quellen onſe ziele. - -

2.) lûn moeten ong na bermoghen ban aſſeſpijs onthouben /

om alſoo beſeftraffe ong iitbaemaen te boen/«Eſta.1c:16. Eſdra

en at geen broodt,ende en dronck geen water, want hy bedreefrou

we 13eſt. 4:16.

(3.) llºn moeten ons gelaet in Heebinge en in andere uptmen"

higheden op het nederighite aenſteſſen/ &#ſai.22: 12. Te dien dage

ſal de Heere, de Heere der heyrſcharen, roepen tot geween, ende tot

rouw-klaghe, ende tot kaelheydt, ende tot omgordinghe des ſacks

«Efüz.9:3. Eſdra ſcheurde ſijn kleedt en mantel.

A. Vrage Alpact in moet ſtrij onſcZiele berneberen;

.

A.

º

Antw. Door een behomimetinge en bettelijtſte b?oefhepbt in be

gedachteniſſe ban onſcſonben/#ocſ 2:13. Scheurt u herten. Rºſal.

51:19. De offerhanden Godts zijn een gebroken geeſt.

# #g de verſoeninghe met Boöt een nooöigtje 25ibbaghg

pl! cijt ? -

Antw. ga / bit ig be enghen en meſentſijche 25ibbaghg-pſicht/

mant geen hulpe ig binqBoot te beſtomen ſoa lange alg onſe ſonben

hn ong 3ijn/ die qDobtg gramſtijapaenſtclient/#ſcan. 9 : 31. Godt

hoort de Sondaers niet. 33ſaſ. 66; 18. Indien ick mijn handen tot

ongherechtigheydt haddeuyt-gheſtreckt, Godt ſoude niet ghehoort

hebben. 2.dithgon.28:1C.

Vrage lyocbanig moeten mp ong aenſteſſen/ om met Gobtber
-

'ſoent te honnen mogûen ?

Antw. Hiertoe moeten mn beſe middelen gebzuurken:

Voor eerſt: llèu moeten onſenſondigen ſtaet mei ſecren ſtennen/

ente ongfeſpen alg berboemelijtſt ùaer oger berooibeeien ! I. Cor.

11:31. Indien wy ons ſelven oordeelden,ſoo en ſouden wy niet ge

, oordeelt worden. Dan..9 : 5. Wy hebben gheſondight en onſe Va
deren.

Ten tweeden: Hlen moeten openbare belydeniſſe boen ban onfe

ſonben/enbeban 35ootgrethrueerbige oo:öreſen/GEfte.9; 7. Van

de dagen onſer vaderen aen zijn wy in groote ſchuldt. ,inci). 9: 33.

Ghy Heere zijt rechtveerdigh in alles dat ons over-ghekomen is:

Want ghy hebt trouwlijck gehandelt, maer wy hebben godtlooſlijck

gehandelt. &#fo: 1c:11.

Ten derden: âlºp moeten onſc#" boog benand:
- 31 a 5
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met onſen Middelaer Jeſus Chriſtug pernicumen/ Dan 9:17. En

denu, onſe Godt, hoort na het ghebedt uwes Knechts, en na ſyne

ſmeeckinghe, en doet u aengheſicht lichten over u heylighdom dat

verwoeſt is : om des Heeren wille. Håom. 3 : 25. Hy is ons tot ver

oeninge voor-geſtelt. *

Ten vierden: âlon moeten ong met een baſte belofte verbinten/

bat mg afſcheſtende ſonden ſuſſen na-ſaten/ en bat mn aſſe beſten

be deughden fulſen na bermogben naer-homen: maſtenbeterftont

een aenbangh ban onſ beſteetingbe/ſcifg op ben 25ibbagh / 45ſai.

58:6. Is niet dit het vaſten dat ick verkieſe? Dat ghy losmaeckt de

knoopen der godtlooſheydt. 'ſAſaf.66:13/14.

Vrage. Alàat hopeftonnen hun ſcheppen/ bat beijerre met ong

berfoemt ſalmo ben:

Antw. âlºn hebben beſt gronden ban onſchope: .

(r.) De Middelaer #efing Chriſtug ig ſeer genegen en hequaen!

om dng met Bout te betſoenen/ſºeby.7:25. Hy leeft altijt om voor

ons te bidden. 1. Joan.2:1/2.

(2.) De middelen om ong met ſhoot te berſoenen5ijnſeer bemee

lijfſt/2.Cor. 5: 2o. Soo zijn wy dan geſanten van Chriſti wege,

alsof Godt door ons bade: wy bidden van Chriſti wege, laet u met

Godt verſoenen. Gegerij.33:ro/II. Ick hebbe geen luſt in den doodt

de Godtlooſen, ſeydt de Heere.

(3.) Godts nature en enghenſchappen/been ong een goede hope

nemen/bcmpſe mn boog beſclbigbe tot noch toe foo geel meſbaben

befrtten/ Hoeſ 2:13. want hy is genadigh ende barmhertigh , ende

groot van goedertierentheydt, ende berouw hebbende over het qua

de iſlaitij.7:18. . . .

(4.) De exempelen ban andere Sonbaerg / bie op haer beroote

mocüiginge met Bobt3ijn berfoent gemo:ben/ºud.Ic:16. Sy de

den de vremde Goden uyt het bidden van hen wegh, ende dienden

den Heere : Doe werdt ſyneziele verdrietigh over den arbeydt van

Iſraël. jer.31:19. Hºoff I:8.

Vrage. Geeft het ong mat bpſombere bzucht/ alg mn ſjobte

narm op de 25ibbaghaenroepen?

Antw. #a: mant batig het ſtrarijtighe mibbeſ om verloſt, enbe

om ghezegent te moghen/ºger. 33 ; 3. Roept tot my, endeick ſal u

antwoorden : Ende ick ſal u bekendt maken groote ende vaſte din

# , die ghy niet en weet. Hèſal. 5C: 15. Ickſalu verloſſen. Hoſaſ.

YC6 : 23. -

Vrage. #or moet men ben ººibbaghennbigen ?

Antw... ?itſoo batmen be babelijtſte reformatie ban Landt en

Kercke, ja bant alle Chriſtenen / baftelijtſt too?neme/ ende babea

lijtk terſtont trachte te beijertigen/ jàcij. 9: 38. In allen deſen ma

ken wy een vaſt verbondt, ende# hét, ende onſe Worſten,

onſe Leviten , ende onſe Prieſteren ſuilen 't verzeghelen. #jubit.

12: 16. Sy deden de vremde Goden uyt het midden van#
wegn :

iſ)
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wegh - Ende dienden den Heere-v. 1.3am. 7: 3.

C. Vrage ſlaat moet ong hemeghen om de baüelijtſte refogmatie te

bebertigen ! * *

Antw. Deſe beweegh-redenen:

(1.) Boot enſcht bit nan ong op aſſetmben ban ong Iepen/botij

inſonberijepbt op perſoen-ùaghen/ alg men poo? fijn aengheficijte

Homt/ Joeſ 2:12. Bekeert u tot my met u gantſche herte. «Eſai. 1:

16/17/18. -

(2.5 ºpſtig een ºpgenplicht van be25ibbagen/ſoo bat bitte Ni.
niviten ſeineſeer met verſtonden/#ſon.3 : 8. De Koningh gafbevel

dat ſy haer ſouden bekeeren, een yegelijck van ſynen booſen wegh,

en van 't gewelt dat in hare handen was. G5ſai.58:6.

(3.) Beſe belofte doen mmº ſolemneeſlijtſt op ben 25ibbagh/ bat

mp ong badelijtk ſuſſen beſteeren/alg ootſt op andere tuben/ Joſ.

24: 22. Joſua ſeyde, ghy zijt ghetuygen over u ſelven, dat ghy den

Heere verkoren hebt, om hem te dienen : Ende ſy ſeyden, wy#
#en 3)ſal. 18; 19. Wy en ſullen van u niet meer terugghe
CCren. -

(4.) ?tnberſing/alg won ons niet beſteeren/ſoofpottenmy met

cſsobt/en ban heeft de 13ecte ſijn ploethen gerect in pſaetſe ban ber

Ioſſingen/E)ſal. 7: 13. Indien wy ons niet en bekeeren, ſoo ſal hy

ſijn ſwaert wetten. HYſaſ. 68; 22. Godt ſal denkop ſyner vyanden

#". den hayrigen ſchedel desghenen die in ſyne ſchulden wan

elt.

B. Vrage ſlBat ſtaet ong ban te bermatjten alg mp be25ibbaghen

behooitijtſt bouben en beleven ?

Antw. Dan heeft be lºtere groote berſoffingen en aſſerſcn3ege

ningen boog ong ghcreet / om ong haer mebegenadighlijtſt te bere

bzolijtſten/ #ſaf.58: 5. Dan ſal u licht door-breken als de dageraet,

ende uwe geneſinge ſal ſnellijckuytſpruyten : ende uwe gherechtig

heydt ſal voor u aengeſichte henen gaen, ende de heerlijckheydt des

Heeren ſaluwe achter-tocht zijn. &#.14. |)ſal,81:15. In korten ſou

de ick hare vyanden gedempt hebben.

A. Vrage. 45aet bit altijûte baſt/ batmen op25ibbagen Bobtg 5ca

gen en berloſſingen ſaſ beſtonnen !

Antw. HBren: âlèant een âBoltkiſtanſooſange Gobg goethembt

en ſangijmoedigijenbt miſbguitſttijebben/bat 'er gheen maſten en

bibben aen helpt ſet. 14:12. Ófſy ſchoon vaſten, icken ſal na haer

geſchrey niet hooren. g35etij. 14:14. Ofſchoon deſe drie Mannen,

Noah, Daniel, en Job, in't midden van dit volck waren er 7:16

Bidt niet voor dit volck, want ick en ſal u niet hooren.

v

Mid
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- - Middagh-geſangh

Op de acht-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

- Stemme: HPſalm 13c. uyt den diepten,

& Heere, &c.

I•

HIg 6 jobt metſmare plagen

A 25eſoetſit en IIanot en ſaertſt/

3Dan operen mu25ibbagen/

h - - apan ſtaken mp ong mertſt: .

3,Dan gaen man na 45obtg l9ooningi)

#n menighſucht en traen/.

t #panſbethen mp merſtboomingh

- âPan't quacut batig begaen.

2•

- 3Ban foetſien mn berſoeningh

- #et onſen ſtenen ſpeer/ .

3Boogſp.nrg Soong boſboeningh

3Dan leggen mp ter neer

#nſtof en aſth ootmoebigb)

- gºn roepen/ 'tig ong ſchuit ;

1-4, - ſpeet ! helpt ons nochmael ſpoebigb/

ipebt met ongmat gebuit. -

3•

ſtem hebben nothhetroumen

(ſPºp ſpobeg nzienò'lijtſtbepbt/

2ſtig ong iïefonijen Coklunen

- 3Bie ban mogben beſchgeptit:

- 2tſg mp bie megen mpben

- 3Die ong baathten bit muaebt/

4. 3Dan raken mp upt inben/

Goteen gemenſcijteſtact.

e

W
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Het Leven in Reformatie.

De negen-ende-twintighſte Dagh.

A.E# gebetnietabenoegb tamenfibtens beheert heeft tot

cerg:

Antw. ſteen: mant bemnſe mp bagelijtſtg onſtſonben hebben/

ſoo moet het mertſt het beſteeringhe ong baghriijtlig mtrth meſen/

tr. 3:1. Keert weder tot my, ſpreeckt de Heere Gol.3 : 5. Doo

tuwe leden die op deraerde zijn. Iſtom,8:13.

15.#" moet beſt gebuprige beſtceringe en Reformatie

et& en G

Antw. 3Pempſe het berbal in ſomben ſomtijbtg ſeer groot fg/en

fithſtet mijt uwt ſpient/ ſoo moet de Reformatie garn over Landt
en Kercke, en obet pber particulier Chriſten/ Ier. 6: 1g. Laet u

tuchtigen Jeruſalem lºoſ: 5:15. HIut.13:5/9. Sooghyu niet en be

keert, ghy ſult alle tegelijck vergaen.

C. vrage, 'albaer oner moet beſïeformatie gaen :

Antw. JPiet afſeen ober de leere, maet oorſt inſomberhepbt obet

het leven, ofſai.1 : 16. Waſſchet u, reynight u, doet de booſheydt

uwer handelinghen van voor myne oogen wegh, laet af van quaedt

doen. ?ſpot. 3:19. &#ſai.4:4.

A. vrage, jºa mat Regel moet men Landt en Kercke reformeren?

Antw, dàa ben regciban 45oûtg llBoogot/ JE)al.4:4, Gedenckt

der Wet Moſe. 2.oſſhgon.34:15. Het..23: 32. Ick wil aen die gene,

. , die valſche droomen propheteren.

Vrage. HImoet men ſich niet regeleren na bt getroonte ber ſterte

ken/op barmen niet mat níeumgftijnne in te boeren?

Antw. ?tſg begbemoonte ban be oude ſiertſtr/ of van andere

Herthenſtijgift-matigbig/ban marijmen baer op meſfien/maer

anberg kan beſcluige geen regel meſen/d Lºattij. 15:9. Tevergeefs

eert men Godt met leeringhen die gheboden van Menſchen zijn.

1.oºor. 4:6, ergetij.43: & Men moet fijneyge dorpel niet ſtellen

aen Godts dorpel.

B. Vrage ilbie moeten in beſen beeſe meeſt pberen?

Antw. De Dienaerg dſhliſti/be metrfte boo: leere, boo: 'jaerle

ven, en boo: aſſebaer vermoghen, het metrit dan ſlefoºntatie ſtet

moeten behertigen/deſai. 62 ; 6. O Jeruſalem, ick hebbe Wachters

op uwe muyrengheſtelt, die gheduyrighlijck al den dagh, en al den

nacht niet en ſullen ſwygen. #er:3 ; 15. 2.(GEim,4: 2. Houdt aen,

dreyght, beſtraft, vermaent, tijdtlijck, ende ontijdtlijck,
# | S,E# goehruimtenfirgbegannen dood als ſintitmars

3yn ? - - , -

Antw,
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Antw. Die het met mennen met befaſte «Bobta/ſuſſen bannbe.

baanden / en menigtmael neeſ te betre ſtijnnen te gaen in het oog,

heel ban bieſoetboerige HLiebch/33ſaſ.69:1c. Denyver van u huys,

heeft my verteert. 2. Cor.5:13/14. pſal. I19:136. Mijn oogen vlie,
ten Van tranen. - - - - - - -- - ":

B. Vrage 3g het geoogſoft/ſoofeet b?iftighte5ijn en pberigh/en :

het âBoltſt tot een goet en beter ſenen te brengen? - tº:

Antw. 13et is niet alleenlijtſt gheoorloft, maer het is noch ter

hoogbffen noodigh, ſat men tot een bzuchtbaet eunbe fionen/

ſtom. 12: II. Zijt niet traegh in 't beneerſtighen, zijt vyerigh van .

# «Bal. 4: 18. In het goede teyveren is altijdt goedt. 2tpot. .
; IO, l - . - E

c. , vrage, maar boothonnen bepatitanten best gortte toen tot
he noobige ſieformatie d - #

Antw. 3Boog beſe middelen: * * * * * - ºf

(r.) Doo! ſjaer exemplaer leven in uptmuntente Gobt;alig,

bepbt / Zarij. 12:8. Het huys Davids ſal als Goden zijn. 1. dſim.

4:12. Weeſt een voorbeeldt den geloovigen. .:

(2.) Boo? haet krachtighe ghebeden, boog ben melftanbt beg#

3Poltiig nalithaem en5icle/ Joel 2: 17. Laet de Prieſters des Hee-E

ren weenen tuſſchen het huys, en tuſſchen den altaer. Het... 13 : 17. (A

Myne ziele ſal in verborgene plaetſen weenen.#3- #

(3.) Doo; bact btienöelijtſte/ en ſtichtelijtſte beſoeckinghen in #

t'ſalnen ſparſtingen/Art. 20: zo. Ick hebbe u geleert, in het open E

baer,en by de huyſen. &.31. Nacht en dagh. 1. Glim.5:1/2. 2.dlot. E
I, I2, - - - - - - - - -

(4.) Booghaer krachtighe Predicatien biebe Conſcientie raftens

met ſchrºeijtinent Ehritt Eklui: nooiſitienet) en tºt $
paſſen.be/4:5ccij.6:II. Sooſeydt de Heere, ſlaet met uwe handt, en

de ſtampt met uwen voet, ende ſeght, Ach! over alle grouwelen der #

booſheden van het huys Iſraëls. jl)af.3:8. - - - -

(5.) 3Doog een hemegelijtſt boog-ſtel/ en acnbgingen ban 450htg

âDertionút/ºoſ. 24: 22. Joſuaſeyde tot den volcke, ghy zijt getuy

gen over uſelven, dat ghy den Heereverkoren hebt om hem te die

nen. &#,26/27. Deut.26: 17/18/í9. - - - - w»

(6) Booibe herſtellinge en goede oefeninge ban te hertſtelijke

ſie diſcipline, 1.Gim.5:2o. Die ſondigen beſtraft in tegenwoor # #

heyt van alle, op dat oock de andere vreeſe mogen hebben. 2. • "

3: i4: Cant. 2: 15. Vanght de Voſſen, en de jonge Voſſen, die den

wijnbergh bederven. | | |

B. - Vrage. JIloet dit mertſ: ban Reformatie aſſeen hippen leggen tot

laffe ban be logcoiranten d . - #

Antw, iſ een / maer hier moeten ooth be ſpberigheben haar

Iitbt matt-nemen/ Eſai.49: 23. Koningen ſullen uwe Voedtſter

ceren zijn. pſal. 2: Ic. Dient den Heere, ghy Koningen. Cſaſ. ,,
6o: 1C.

Vrage.
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| c. vrage. Dat ſtart ben Oberijchen te boen om het IIanbtiert,

A

fozpmerend

Antw. l3aer plichten moeten inſonberijepbt beſtrij3ijn om beſe

ſonben te meten:

(1.) De afgoderyen moeten ſnumtroenen/mant baer boog mogbt

het ſambt berbloetitt gemaerkt/ «Eroid. 32:2c. Moſes verbrande het

Kalf 2. ſteg..1c:27. 2.Ch2on.11:15. 2. ſteg. I8:4. Hiſkia verbran

de de Slange, die Iſraël geroockt hadde.

(2.) De#van GBobtg naem/ en bandſ obtg ſauſt

bagij moeten ſn met alle mogelijtſthepot tegen garn/mant baer in

mogt betoognoſBobtg ontſteſten tegen het Lambt/ſger.23:1o. Het

landt treurt van wegen den vloeck. #er. 17:27. Dat er geen laſten

op den Sabbath gedragen worden door de poorten.

(3.) Onderdruckingen van ſlecoumen en akºerſen/en ban ambte

reatme iLicben moeten ſn meren/ mant bieſonbemaeritt bat een

gantſtijâPoirh mogbt gepiargijt/#fer.5: 28. De recht-ſake en rech

ten ſy niet, ſelfs de recht-ſake der Weeſen, nochtans zijn ſy voor

ſpoedigh, oock en oordeelen ſy het recht der noodtdruftighen niet.

ân. 29. Soude ick over die dingen gheen beſoeckinge doen, ſpreeckt

de Heere ? Soude mijn ziele haer niet wreken aen ſoo een volck als

dit is ? 455cch.45:9. - -

(4.) Welluſtigheden en oberbaúigheden in maeſtnben/en in ane

bere boog-ballen moeten ûe GBberigheben niet buiben/ mant die

ſon ben nerbernen oorft het ſanof/ofſaf.3 : 25. uwe Mannen ſullen

door het ſwaert vallen, ende uwe Helden in den ſtrijt.?ſmog 6:6/7.

Ghy ſult de eerſte in de gevangeniſſe gaen.

(5.) De Legers moeten ſprefoameren/ ten minſten banaſſe bie

- beſtenbegroumelen/namelijtli/ban bioethen/bobbelen/boeterme)

ingontſtenſthap/ oberſaftaen eſſentig.be/berijterpen/en oan duel

len, Gt. HDant om beſt ſonben mozbt ſomtijbtg een gantſch leger

geſlagen/3 of 22:2g. Heeft niet Achan overtredinghe begaen met

het verbannene? ende quam daer niet een verbolgentheydt de gant
ſche vergaderinge Iſraëls, JPum.25:9. Boſ:4:1/3.

* (6.) iſ)aer enge Recht-bancken moeten ſn meſſimiſeren banaſſe

onmettelijtſte âoonniſſen en manquate ſp:orcouten/2Chºon.19:6.

# ſeyde tot de Rechteren, ſiet wat ghy doet, want ghy en

oudet het gerichte niet den Menſche, maer den Heere. &.7. Job

35:19. Dat ghy het aengeſichte der Vorſten niet aenneemt, endeden

rijcken voor den armen niet en kent.

B. Vrage. JPoeten de Magiſtraten en Predicanten ſith alſeen bez

ſtommeren met het mertft het Reformatie? - -

Antw... iſ een : maer bitig oorſt be plicht aan pber officiſten in

ſijn enge Innſgefin/en in fijn enge perſoon en iepen/open. 35 : 2.

Doeſeyde Jacob tot ſijn huyſgheſin, ende tot alle die by hem wa

ren: Doet wegh de vremde Goden, die in 't midden van u zijn, en

de reynight u, ende verandet uwe kleedinghe. 3 of 24: 15.#
cyde,
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ſeyde, ickende mijn huys ſullen Godt dienen. àſpot.;:19/25:

B. Vrage. 13oe berre moeten mn ban ons leben refo:meren 3

Antw. &ooberre alg mn het brenghen komen /mij moeten na ?

de volmaecktheydt jagen/aſig 't ſchoon dat my tot be botniaetſite

benot van het Chriſtelijtſte ſenen niet en ſuiſen komen/ HShiſ.3: 12.

Niet dat ick het alreede gekregen hebbe,ofte alreede volmaeckt ben: '

Maerick jage daer na. Jil latfb.5:48. Weeſt ghy dan volmaeckt, ge

lijck uwe hemelſche Vader volmaeckt is. Zarij.12:8. -

Vrage. Zijn mp ban ſao partijg gbehouden acnaiſeg bat in deA.

&thgift ftactd

Antw. ja/ſooftrictelijtſt / bat als men een berboot moet-inite

Ieng berfünnit/ ſooftaet men ſtbuſbigb aen be herb:cſtingbe ban

«Bobtg âlBetten/#at.2 : 1o. Die in eene ſtruyckelt, ſtaet ſchuldigh

aen alle 3 laattij.5: 19. Het minſte gebodt moet men niet ontbin
den.# -

Vrage. iBogdenber niet met beeïbingen ban be 3Dgebitanten ge*

prebitfit/bit in 35outs alPoo:ht niet en ſtaen :

Antw. +3et gijene bejàgebitanten pgebirſten/bat bempſen ſir Impt

oBobtg ſlègo:bt / ten minſtenſootreienfm bare ſtelſingen uit ge*

menne gronden bet Schrifture/'t meitſt pöer een ſtan te bung na

fien/?itt. 17:11. De Beroenſen ontſingen het woordt met alle toe

genegentheyd, onderſoeckende dagelijcks de Schriften, of deſe din

gen alſoo waren. Joan.5:39. Onderſoeckt de Schriften. -

C. Vrage ſtart iuimers 3ijn be diereformeerde ſt:iſtenen#
alg aſie hate afgodiſtiſcàDinant en / mat hebben hun ban te bgeeſën/

al ig 't ûat mn foo nailm ong ieben niet reformeren ?

Antw. «Bobt ſtraft fijnâDoltſt met hoog aaitanten biebeel erger

3ijn afgfijnâPoſtftig/&#5ech. 7:24. Ick ſal de quaedtſte der Heyde

nen doen komen, die uwe huyſen erfelijck beſitten ſullen. Het

25:28/29. #er. 12:7. Ick hebbe de beminde myner ziele in de handt

harer vyanden gegeven.

C. Vrage. #ndien beſteformatieſoo noobigbig / matromſlagen

ban bieghene beeſtijûrg aſberbeſt in de merelbt / biebaer (anot/en

ieben minſt reformeren?

Antw. Dit gaet altijbt ſoo niet: dénbe afg het ſoo al booy-balt!

go heeft Goût bact toe bpſombere redenen ten beſten ban ſjii

oitſt: âlpant de beſte ziel-ſtaetig niet in de meeſte uptmenbigt

nog?ſgoeit/ Eſai. 3 :7. Haerlandt is vervult met ſilver en goudt.

&.8. Oock is haer landt vervult met Afgoden. 3)ſaſ.73:18. 2.Beg.

23:25. - -

Vrage 25eſnoemt men boot bat naumerefogmeren begirmeng/

de Chriſtelijcke vryheydt niet te beeld - -

Antw. Jàeen : âlſkant de ſtijgiſtelijtſte banbepbt ontſlaet orig

niet van de onderboubinge ban 45obtgalaetten/d Bal. 5: 13. Ghy

zijt tot vryheydt gheroepen, alleenlijckenghebruyckt de vryheydt

niet tot een oorſake voor het vleeſch. dºpbeſ. 5: 17. Siet dan
- - hoe
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f

z

hoe ghy voorſichtigh wandelt. 1. Cor. 15: 23- -

vrage, ſpatraen kan menmeten batmp be #tformatie begla

beng mei bebertigen ?

Antw. ?ten beſt teyckenen:

(1.) ?tig mm norhâltijbt perftebert3ijn ban megen de ſonde ene

bt alg mp nogt mennen# Deel aſieg ghtſunnert te hebben/ſion

7:24. Ick ellendigh menſche Djii.3:12. Werckt u ſelfs zaligheydt
met vreeſen en beven. -

(2.) ?tig mn Jeſum Chriſtum ſoo bierbaer en msaerbigbachten/

bat mn mont bentſten/bat mp hem al ghcnoegh gijelieft en gebient

hebben/33ſal. 86:11. Heere vereenight mijn herte tot uwe vrcele-).

#ſoan. 14:22. 1. Betr. 2:7. u die gelooft, is hy dierbaer.

# 3tig mp ſomber unt-ſtci/ferftonbt ona berenben/omaſſtg

te doen, en te laten,ſoo aig ong 'tſclpige upt Gobtg ſlâoo:út moat

bekent gemaetſit/l hebt. 3:7. Heden indien ghy ſyne ſtemme hoort.'

85.8. Soo en verhardt u herte niet.

(4.) ?Iſg mn ons hoo: belofte,en boo: een verbondt baffmaſten

aen onſen & Bout/pſal. iro: Ic6. Ick hebbe gheſworen, ende ſal het

beveſtighen, dat ick onderhouden ſal de rechten uwergherechtig

heydt. fºeh.9: 38., 2.fieg. 23 : 2/3. De Koningh Joſia maeckte

een verbondt voor des Heeren aengheſichte, om den Heere na te
wandelen.

Vrage. âlBathinder-palen 3ijnber/ matt boo: belt belet mo:ben

baetſen en naumer te reformeren ?

Antw. Deſe hinder-palen toen beeſquaebtg:

(1.) De woel en bekommeringe boot het tijbtlijtſte ſet en/3That.

13: 22. De verleydinghe des rijckdoms verſtickt het woordt, ende

het wort onvruchtbaer.: dſlflatth.6:33. TLlic.21: 34. Siet toe, dat n

herte niet te eeniger tijdt beſwaert en werde,met dronckenſchap, en

ſor# deſes levens.

#;) De hope van een langh leven, 3Imog 6:3. Sy ſtellenden

booſen dagh verre. Agon.27:1.

(3.) De Reformatie ſchijnt oeien een ſter moeplijtſt en onprofit

telijtk inerth te3ijn/ 3Thaï.3; 14. wat nuttigheydt is 't ons dat wy

ſyne wacht waer-nemen? állai.1:13. Ghyſeght, ſiet wat een ver

moeytheydt.

(4) Quade exempelen ban groote HTAannen in 45obtg tºtnºg /

oBaſ.2:13. Ende oock deandereJodenveynſden met Petro. &#rob.

2:6. Pſal.106:35. Sy vermenghden haer met de Heydenen, ende
erden der ſelverwercken. -

(5.) Miſbruyckban beſeerebergenabe/ente betrechtbeerbigh

makínge upt ben geſoone/#Jube à 4. Sy veranderen de genade on

ſes Godts tot ontuchtigheydt. Iñom.6: r.

(6.) Eygen verwaentheydt mactht dat velenſet berber foetſien te

gaen/mantſin bent ten batfeatboom genoegb5ijn/ 3tpot 3 : " -

Ghyſeght, ick ben rijck, ende verrijckt gheworden, ende en hebbe

2，5 b geenes
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bagelijtſtg boog ſiſt

geenes dinghs ghebreck : Ende ghy en weet niet dat ghy zijtellerſ

digh,ende jammerlijck,ende arm, ende blindt,ende naeckt. 2. Cor.

IO : I2,

Vrage. HBaerom moeten mp gijeſtabighlijdt de Reformatie beg

Hebeng bebertigen ?

Antw. @Bin beſtredenen:

(r.) 4Bm dat de# ſtaether ziele/alg een jurig ig/bat

eg 3atang/enhe boog de beriepbinge bet me2

reſöt/af-bgeurh lijût/3fpot.2:5. Gedenckt van waerghy uyt-geval

len zijt. 1. gſheff. 3:5. Ick hebbe hem gheſonden om u gheloove te

verſtaen: ofniet miſſchien de Verſoecker uſoude verſocht hebben,

ende onſen arbeydt ydel ſ9ude weſen.

(2.) 4Bm dat de wegh na den Hemel, ſcet naum en pijnlijtſt baſt

boog het bleeftij /ſoo dat mp boog ſue een ghematſtelijtſt ſenen ong

niet fionnen berfeſteren bat mp ten retijten mege5ijn/ 3Batt,7:13.

Gaet in door de enge poorte: want wijt is de poorte, en breedt is de

wegh,die tot het verderfleydt, ende vele zijnder die door den ſelven

in-gaen, 3TBatth. 16: 24. Sooyemandt achter my wil komen, die
verſake hemſelven. -

(3.) ſàm bat alle die genade bemeſtke&Bobt ong inqſhuifto boet/

hnat meer ban ong af-enſtijt/ aig ſoo een gematſtelijtſt burgerlijtſt

ieben/2Zach. 12: 8. De ſtruyckende moet zijn als David, ende het

huys Davids als Goden. 2. Hºetc.3:18. Waſcht op in de genade, en
in de keniſſe des Heeren Chriſti.

(4.) (ſem bat mp meer alg boog een gemenne handel en manbel/

moeten hetoonen bat mp mate Q3eſouhige3ijn / miſſen mp opt3a2

High mogben/# Tenzyuwe gherechtigheydt overvloe

digher zy als der Schri

ghy in het Koninghrijcke der Hemelen geenſins in-gaen. 1. Joan.

2:6. Die ſeght dat hy in hem blijft, moet wandelen ghelijck hy ge

t-gheleerden ende der Phariſeen, ſoo en ſult

- wandelt heeft. .

Middagh-geſangh -

Op de negen-ende-twintigſte Dagh vande Maendt,

Stemme: 33ſalm 5o. Godt die den Goden Heer

is ſpreken ſal, &c.

I•

dBenaºum hat mn op aſſeg 't oogb toen gaen/

Soublpben noch beeipfitijten ongebaen:

«En 't geen mn doen heeft nopt ſijnſtben af:

't GBeen juni en bioent/raetfit moggen in beroaſ: 5de

w

--
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#go batmen ſpoebigbbient te refozniceren/

dºfanberg ſaſ't nerpaſ one oberijceren,
2•

&laethanbtaen 't merch/ghn bie alg Goben fit)

#Root-foerfit en betert/'t iſ acht hing fibtboog ſibt)

3#an gunſtigh retijt/enſnoobeHumpern/

Jllaetſt ſlanbt en šttaten ban het bioethen ben:

#abbath-ſthentingh/en oothºffºoniſten)
«Danſaſ bobt met ong Tſambt niet meer ſoormiſten,

- 3•

#ont/SPienaer ºobfaſenſetuin berect/

Jºlaetſit hat be minſte ſonte ong 3pieet, -

#ſtºngh: #ºrt/eerſchoont noch hiernmoth groot
#engijbt betâBoltk baneſſenb'/en beboont:

2 begint berbet'ringh ban u zngen iepen/

&ooſaſu bienſtong breimert nautiſten geben,
4.

ººſtk neem ootſt ſeife bereformatieboot)

gith gaebaer toe mijn bupgften boog en boog/

GPp dat itſt refo2meen/en ſtinbr/en ſinecht/

«En 't geen bergaſſen mag/ſoobgengb terecht:

#aerſalith/#eer/ met baucijt het refo:mceren/

&oo miſt mp eerſt het berterecht beſtceten.

Het Leven in Zegeningen, na Lig
chaem, en na de Ziele.

De dertighſte Dagh.

B.# Ibat muttigbepbt gheeft een goede Reformatie beste

Anºw thier boog bekomt men de verloſſinghe upt eſſenben/ en
ban «Bobtg toogne/#oſ. 14:5. Ick ſal haer lieder af-keeringh gene

ſenickſalſe vrywillighliefhebben: want mijn toornis van hen af.

gekeert 2 diſſion 7:14. Eſai. 1:19. Indien ghy lieden willigh zijt,
ende hoort, ſoo ſult ghy het goede des landts eten.

A. #ge. âlBat verloſſingen mp ban GBoot ban te brrmache

ten G

Antw. âBanafſerſen eſſenten/ ſoo bie 't ghemenne Landt en be

Kercke raien/alg bie ong in het particulier aengaen/pſai.34:2g.

Vele zijn de tegenſpoeden der rechtveerdighen, maer uyt allen dien

reddet hen de Heere, gub.1c:16.

€. Vrage. 13oe berioftöcijcete het Landt in 't gememn?

- 25 b 2 Antw”,
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# globt heeft tatt toe metſtijepbe middelen, maar onber

eerſt beſc3ijn:

(1.) en bermerkt eenigbe JTºenſchen/ bie ijn beſluaemmaetfit

boogſijn 43ccſt/boog mclrictſg fijn âBoſch berſoft/#lub.6: 12. De

Heere is met u, ghy ſtrijdtbare Heldt. #lub.14:6. ,,

(2.) De beere 5eggent en beſtrathtigijt monterſijtſt be gijeringe

middelen ban ſijn âboſri; M. 1. Sani. 14:6. Het en is by den Heere

geen verhinderinge te verloſſen door vele, of door weynighe: «Ben.

14:14. Hub. 3:31. Samgar ſloeghſes hondert Philiſtynen met een
Oſſen-ſtock.

(3.) Boot banght beſBpanten in barr guaberathtſlaghen / en
n e baet in beſthaem/ job 12 : 18. Den bandt der Koningen

maeckt hy los. «Eſai. 54: 17. Alle inſtrument dat teghen u bereydt

wort, en ſal niet gelucken.

(4) De tºetrebermecht etnight #toningen en âBorſten het herte

ſooöäiligij/batſ: GSobtgâDoltſt beſchermen tegen enerlaſt banana

ijere/3Agob. 16:7. Alsyemandts wegen den Heere wel bevallen,ſoo

ſal hy oock ſynevyanden met hem bevredigen. 3TBaſ.2:4.

Vrage. JBoeten mp banſfiſ blpben fitten/enbe alſoo bertpatij

** ten tot dat bei)eere ong ergens ban baen berfoſſingetoe-ſenbed

Antw. ſlecit: maermn moeten ootſt bemiddelen ghebgunthert

om berloſt te mogbenl/2. Sam.1:18. Davidſeyde, datmen den Kin

deren Iſraëls den boge ſoude leeren. 2.Cijzon.32: 5.33ſal.91 : II.

Godt ſalu bewaren op uwe wegen.

Vrage. 3Bathmen aſſeriep middelen gebruptſten ?

Antw. ſheen: HBant mn mogben ons niet behelpen met quade

inibbelen / Deut. 23 ; 9. Ghy ſult u wachten voor alle quade ſake.

1.33eft. 3:13. 33ſaſ.94: 2o. Soude ſich de ſtoel der ſchadelijckheden

met u vergeſel# n?

Vrage ſlaat middelen 3ijn ban gijcoo:ſoft om het âBaberſambt

bienſt te boen?
-

Antw. Beſe na-boſgenbe burgerlijcke:

(1.) Vrede onder be2Burgijeren en Lambt-ſaten íg een ſett nooe

bigbmibbel: ilBant aig die ontbreeckt/banig't nerberfboon hane

ben/32ſal.122:6. Biddet om den vrede van Jeruſalem. &#. 7. #3ſal.

133# ipoſ.Ic:2. Hy heeft haer herte verdeylt,nu ſullen ſy verwoeſt
Worden.

(2.) Vereeniginghe met andere ſtoningen enâBorſten/bpfonber

met bie gijenr/be meitſje met ong een geeſtelijtſte botterſtijap hebe

##37: 17. Juda en Iſraël moeten tot een cenigh hout wor

en Jllo. 1:3.

(3-) Toe-rüſtinge banaſſe boog-raebt en behoeften bie noobfgh

3ijn tot een goede perſoffinge) oſsen. 14:14. Abraham wapende#
ºnderweſene, 2. Cbzon. 32:5. Hiſkia maeckte geweer, ende ſchil
den in menighte_. -

vrage,
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:

B. Hu Vrage.#nmengeen andere middelen gijchglipthen aig beſe

urgerlijthe 8

Antw. Ha/mn moeten ootſt beſc geeſtelijcke middelen gebºunce

hen/ om het âBabettanbt ijuipe te boen:

(1.) Hillen moet de Regeeringhe enbe be beſtieringhe ban aſſe

HLanbt-ſaften ſtijirſten na het bocg-ſtijgift ban GBobtg llBoogbt/

2.1ïeg.## De Koningh las voor haer ooren alle de woorden van

het boeck des Verbondts. 1 ſteg..2: 3. Onderhoudt de geboden en

rechten des Heeren, ghelijck geſchreven is in de Wet Moſis, op dat

ghy verſtandelijck handelt in al wat ghy doen ſult.

(2.) 3.Ben moet trachten om met Godt verſoent te mo:ben/ en

baer toe moet men ben 19eere met baffen en bibben bmerighlijtk

ſoerſten/HYſal.5g: 14. Roept my aen in de tijdt des noodts, ende ick

ſal u verloſſen. Huil. Ic: Iö. Doe riepen de kinderen Iſraëls tot den

Heere-v.

(3.) JIPen moet een dadelijcke Reformatie aenbangen banaſie

hehenbeſonden/3Tub. 1o: 16. Sy deden de vremde Goden uyt den

midden van hen wegh, ende ſy dienden den Heere. «Eſai. 1 : 16.

Waſcht u, ende reynight u.

(4.) Jillen moet fith aen oſſobt berbinben met een ſolemneeſ

39erbonbr / batmen in het toe-ſtomende beter acht ſaf ſlaen op fijn

beplige âBetten/HAfaſ.81: 19, wy en ſullen van u niet meer terug

gekeeren: Behoudt ons in 't leven, ſoo ſullen wy uwen name aen

roepen. Hºof. 14:3/4. Wy en ſullen niet meer tot ons handen werck

ſeggen, ghy zijt onſe Godt.

B. Vrage. Sºg bit bebnſomberſte perſoffinge ter dCij:iſtenen/ batſe

ban upterijthe eſienden mo:ben bep:ubet ?

Antw. #Been: Hilaer het noornaeinſteig /batſe perſoft mo:ben

na be Zieſt/enbegijc3egent met alterten geeſtelijtſie 5egbeningen/

gºphef.I:3. Gezegent zy de Godt en Vader onſes Heeren Jeſu Chri

ſti, die ons ghezegent heeft met allerley geeſtelijcke zegheningen in

den Hemel in Chriſto Jeſu. oſſoſ. 1:14. Lur. 1:47. -

ſ #ege ilDat zegeningen hebben mn na de #icle in Chriſto ſc

ll.

. Antw. Gºeſena-boïgenbe: -

Voor eerſt : De vergevinge ban aſſe onſe ſonben/]Yſaſ. 1o3:3. Die

aluwe ongerechtigheden vergeeft, die alle uwe krankheden geneeſt.

1.Sloan. I: 7. Het Bloedt Jeſu Chriſti, des Soons Godts, reynight
ons van alle onſe ſonden.

Ten tweeden: De vernieuwinge man het 25eeſbt oſsobrg in ong/

2. Detr. 1 : 4. Dat wy der Goddelijcke nature deelachtigh worden.

i)th:.8: Ic. - -

" Ten derden : De aenneminge tot ſtinbeten Bobtg/ 35aſ.4: 4/5.

Godt heeft ſijn Soon geſonden, op dat wy de aenneminge tot Kin

deren verkrygen ſouden.

Ten vierden: De bewaringe in te ſtart ber genade / 1.33etrºf,5

25 b 3 Ghy

B.
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Ghy die in de kracht Godts bewaert wordt door het geloove tot de ,

#ºrdt die bereydt is, om geopenbaert te worden in den laetſten

tijdt.

- Ten vijfden: De beſtieringheban aſſe eſſenben/ ten beffen ban

ong/ſtom.8:28. Wy weten, dat de gene die Godt liefhebben, alle

dingen medewercken ten beſten. ſtom.8:38/39.

Tenſeſten: De eyndelijcke verloſſingeban aſie eſſenben' en ban

bt ûooût/boog be3aſtge opſtanbinghe upt ben booben/entie boog

het eeumige iepen/ ſtom.8: 23. Wy, die de eerſtelingen des geeſtes

hebben, ſuchten in ons ſelven, verwachtende de aenneminghe tot

Kinderen, namelijck, de verloſſingeonſes lichaems. 1. Cor. 15:53

Dit verderfelijcke moet onverderfelijckheydt aendoen,en dit ſterf

ſelijcke, onſterfelijckheydt.

Vrage ilbaer in beſtact onſc ghelutſt5aligbepbt hoben beſtinbee |

ren beg llPereſûtg # -

iji A#w. Dit ons geluk beſtaat onveranberestginningen ooit
ter in :

(...) Dat Bottonſe Gottig in Chriſto geſu/pſal.33:12. Wel

gheluckzaligh is 't volck diens Godt de Heere is, het volck dat hy
ſichten erve verkoren heeft. 2.Cot. 6: 18. Ickſalu tot een Vader

zijn. -k (2.) 3Dat mp de ſuyvere Godts-dienſt /Drut. 4:8, wat

groot volck is'er, dat ſo# inſettingen en rechten heeft ?

«5ſai.42: 21. De Heere maeckte Iſraël groot# de Wet, ende hy

maeckte haer heerlijck.

(3.) Dat mpſoo bierbare beloften hebben band Sobt in Chriſto !

boog het opheniaben-perbondt/ 2. Petr. 1:4. Door welcke ons de

rootſte en dierbaerſte beloften geſchoncken zijn. 19eb;.8:6. Chri
us is de Middelaer van een beter verbondt, 't welck in beter belof

teniſſen beſtaet.

(4.) Dat mp de gaven des Geeſtes ontfanghen hebben in een

mtoort mate/felfg brel grooter aig «BobtgâBoltſt in het ſ@ube (ſea

ſtament heeft ontfangen/?itt. 2:17. Ick ſaluyt-ſtorten van mynen

Geeſt op alle vleeſch. #can. 7:38. Die in my gelooft, ghelijck de

# ſeyt,ſtroomen des levendigen waters ſüllen uyt ſynen buyck

vloeyen.

R. , vrage, HDat boogbceſ fteccht barr in/ bat mn 45oût tot onſen

- Gohfijebben ? - - "

Antw. #iet boo: tg gºobt boo: ong met aſſeſinne ſjobbelijdte

cygenſchappen, ſtom. 8: 3r. Soo Godt voor ons is, wie ſal tegen

ons zijn. 2.iſieg.6:16.33ſaſ.23:4. Al gingh ick in den dale der ſcha

duwe des doodts, ick en ſal niet vreeſen, want ghy zijt met my.

A. Vrage. 3. Het mat cygenſchappen ig ſpoot hoog ong 3

Antw. #ſt)et alle fijne gjobbelijthe epigenſchappen/maet bande

ſe inſonörtheybt mei berſiaen moeten mo:ben : -

(1.) «Bobig onveranderlijckheyd ig ooglaſie. Dat hunuums:
onſ



Middagh-oefeninge. 391

anfeſsobt blijft/JThai.3:6. Ick de Heere en worde niet verandert,

daeron en zijt ghy, ô Kinderen Iſraels niet verteert. 2. Qlim. 2:19.

Het vaſte fundament Godts ſtaet. -

(2.) oſjobte waerachtigheydt maecht/ bat mp op alle fijne beſofa

teniſſen baſtelijdt#berrroumen/3oſ. 21:45. Daer viel niet

een woordt, van alle de goede woorden die de Heere geſproken hadt

tot denhuyſe Iſraëls, het quam al-te-mael. &#ſaf.34: 16. Soeckt in

het boeck Gods, niet eene van deſe en ſalder feylen, het minſte noch

het meeſte en ſal niet miſſen.

(3.) «Bootgliefde boet ongbaer in gheruſt 3ijn/bat aſſe't geen

ons ober-komt/ban fijn baberiijck berte ong ober-komt / tot ona

ſenbeften/ 19cht. 12:6. Dien de Heere liefheeft, die kaſtijdt hy.

# 8: 28. Alle dingen moeten ons medewercken ten goede-o.

38/39.

(4-) #atis barmhertigheydt gheeft ons een baſte hope/ batbn

aſſe onſe ſomben gemabigſjlijtſt ſalbergeben/33ſat.1o3:8. Barmher

tigh ende genadigh is de Heere, langhmoedigh,endegroot van goe

#" eydt. â.1o. Hy en doet ons niet na onſe ſonden. Grob.

34;

(5.) GBobrg wijſheydt geeft ons beſt berſekeringe/bat fijn regeee

ringe ober one be ig / op bat hop bact onbet ong boſhomenta

Hijck geruſt ſtefien honnen/z. HPetr. 2:9. Soo weet de Heere de God

zalige uyt de beſoeckinge te verloſſen. 2.&am..15:25/26.

(6.) dBobtg# berſeſtert ong / bat bnaiſes ſaï bere

buitein/en krachtigijlijtſt upt-merdten/'t gheen tot onſc 5atigbepbt

noobigbig / 2. Theff. 1: 11. Waerom wy oock altijdt bidden voor

u, dat onſe Godt u waerdigh achte der roepinghe, ende vervulle alle

het wel-behagen ſyner goedigheydt, ende 't werck des gheloofs met

kracht. &#pijeſ:3: zo. Hy kan meer doen, dan't gene wy dencken of

begeeren konnen.

Vrage. âl?at boogbeeiig baer in gelegen/bat mp be marco Bobtg

tie:##
J# HBier in hebben mp beſeboog-beeſen horen bemereſbtſche

epijtijen ? ,’.

Voor eerſt: ſlºp 3ijn in oſsobtg oogen koſtelijck en bierhaer/alg

Gobtgeygendom, 1.3Betr. 2:9. Ghy zijt een uyt-verkoren Geſlach

te, een Koninghlijck Prieſterdom, een heyligh Volck,een verkregen

Volck. 2. Çor,6:18.

Ten tweeden: âlon toen een ſter gezegent merfſt/mant de mate

Gobra-bienſt gheeft ſeer heerlijtſte buithten / Pſal. 3r: 2o. O hoe

oot is het goet dat ghy wegh geleydt hebt voor de gene die u vree

en ! Jſlaai.3:14/15/f6/17/18. , *

A. Vrage. âlâat goerg ſtomt ongunt @Bobtg ſpenabe-berhonist 3

Antw, Peſcſtere hematinge tot begatighendt beinvle ſtijgiſtug

bc illibbelaer bit bonafijn biocot heeft net 3egbelt/Sloan. 12: 28.
Ickgheve haer het eeuwige leven, ſy#en Ilict verloren geen#

- 25 b 4
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- -- - der eeuwigheydt. ſtom,8:38/39. 1.15etr. 1:5. Ghy die in de kracht

Godts bewaert wort door het geloove tot de zaligheydt.

S.E# #g in bit Genaben-berbonbt gijeen nieet trooſt alg beſc

te?

Antw. 3a/baerig ootá bit in/bat mp aen Chriſtus als aen on

en 25gupbigom getroumt mo;ben/op batmp ongban onſc5alig
bt te fouben berfeſteren/?lpot.19:7. Laet ons blyde zijn,

ende vreughde bedryven, endehem heerlijckheydt gheven: want de

- bruyloft des Lams is ghekomen, ende ſijn Wijfheeft haer bereydt

- «ºpbeſ 5:23/26/30/32, - - - - -

- B. . Vrage il)at geeſtelijthe gaten ontfangen be beloouigje in het

ſlicumſe (dieſtament : " -

. Antw. De GBeloobigbe ontfanghen een boſſe mate ten op-fichte

ban betuigen beg ſàuben (Teſtamentg/#loan.7:38. Die in myge

- looft, gelijck de Schrift ſeydt, ſtroomen des levendigen waters ſul

len uyt ſynen buyck vloeyen geſai. 12 : 3. Ghy lieden ſult water

ſcheppen met vreughden uyt de fonteynen des heyls. &#ſai.44:3.

C. Vrage. HiPat vruchten ontfanghen mp boo: teſt overbloebt best

&# in ben jàieumen (GTeſtamente #

11tW'.

Voor eerſt: hier boo: mo:ben mn bequacm ghemaecht tot alle

- Chºiſelijtſte belagijben/ofal.5:22. De vrucht des Geeſtes is liefde,

blijdtſchap, vrede, langhmoedigheydt, goedertierentheydt, goet

heydt, gheloove, ſachtmoedigheydt, matigheydt. «Epheſ. 5: 9. De

vrucht des Geeſtes is in alle goet-dadigheyt, ende rechtveerdigheyt,
cnde wacrheydt. -

Ten tweeden: ljier boog mo:ben inp gbeſtertitt tot een grooter

mate ban Goot3aligbepbt/ban alg in ben 4Puben (dieſtamenteig

menUeeft/2-ari). 12:8. De ſtruyckelende ſal te dien dage zijn als Da

vid, ende het huys Davids ſal zijn als Goden. ſtoſ. I : 28. Wy ver

manen een yegelijck Menſche, op dat wy eenyegelijk Menſche ſou

denvolmaeckt ſtellen in Chriſto Jeſu.

Ten derden: 1)ier boot hebben men een groote verſekertheydt, en

vrymoedigheydt tot GBoot onſen âBaber in dºb:iſto #eſu/ ſtom.

8: 15. Ghy en hebt niet ontfanghen den geeſt der dienſtbaerheydt

wederom tot vreeſe : maer ghy hebt ontfanghen den geeſt der aen

# tot Kinderen, door welcken wy roepen, Abba Vader!
2.'QIt111. I :-7. - -

A. Vrage ſtonnen firijaſſe ſtijgiſtenen ban beſt verloſſinghen, en

ban beſt zegeningen herſtſteren ? -

Ant## maer alleen die ghent/be meitſte in ſleſum qſhgie

ſtuin obeſoonen/enbe ble haer tot ben lºyeere man gantſtberberten

beſteeren/gefaf.59: 2c. Daer ſal een Verloſſer uyt Zion komen, na

melijck, voor die, die haer bekeeren, van de overtredinge in Jacob,

#t de Heere Jilºart. 1:15. Bekeert u, ende gelooft den Euan

gello.
-

- I -_

Mid,
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#

- Middagh-geſangh

Op de dertighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 65. Men looft u Heer met ſtem

men reyne, &c.

I•

&#1%fcI! matbaet u 't bgome ſchend

ophn moet both na de boobt;

ofjobt ſaſ ben âPgonnen 't iepen geben

ciën rcbben unt ben noodt: -

lijn geeft oorſt 3egen in be IIaltben/

p't âBeſot/en in het Burg/

dan geeft perſoffingij banâ?panben?

45n 3egent al het ſtrupg.

2,

oºgbtig ben 33:omen tot een 3egen/

#ijn machtig baereenſthiſt/

3ijn oogh hemaecht hart in haer megen/

šijn bambt ig noo! hart miſt:

#ijn goethepothaert hart grootebzuchten'
35ijn maerhepijtig baet ſtut/

a&ijn gunſtberandert al haer ſuchten!

&ijn troum ig gaet een ſtijut.

- ---- -- 3•

ålen zijn gezegenberale globen/
cſBoûte ûienſt is niet ſooſmaer/

oſºng mogbt meer ſtratbt nu aen-gehoöelt

âBangBeeſt/aſg ontaen hart:

3l3nſten die ſangijbermatijtetnijen/

âDan Teſile) ſkienſtlyenofobt!

4Laet ong ban bepligh ong bettſnben

#n bitong beplſaem lot.

25 b 5 Het
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Het Leven in de Doodt.

De een-ende-dertighſte Dagh.

B. Vrage. #ocuerrebrenght ong het Chriſtelijthe ſettend

Antw. âDe plichten van bit ong & ſhriſtelijche Ieben hier in be

fitnbende ſterrſte/ennbigen gſſcenlijtk door de boobt/?pot.14:1

Zaligh zijnſe die in den Heere ſterven. «ſen. 19:18. Heere,ick wach

te op uwe zaligheydt. &#ſai.38:1.

A. Vrage. Suſſen aiſe JBenftijen ſterben 3 - - -

Antw. #a/bebainen die ghene/be meidte noch in het ſeben ſule

Ien 3ijn aſg de Beere Jeſug ten oorbeelſaf komen/H3cht.9:7. Het

ls den Menſchen gheſet eenmael te ſterven. 1. ſor.15 : 23, 1.4ſor.

15: 51/52. Siet, ick ſegge u een verborgentheydt, wy en ſullen niet

alle ontſlapen, maer wy ſullen alle verandert worden, in een punct

des tijdts, in een oogenblick, met de laetſte baſuyne.

A. ſt# illParr ſtount bit ban baen/ dat aſie Jlâenſtijen moeten

EtbſEn

Antw. Be gozſake oan be boobt íg beſonbe/ſtom.6:23. De be

ſoldinghe der ſonde is de doodt. ſtom. 5: 12. Door de ſonde is de

- doodt in de wereldt gekomen. oben.2:17. --

R. , Vrage. #g ban be boobt boog de ſjheiochigije een enghentiijtkt

ſtraffe Set fonbe? - - -

Antw. #Been: mant boot be booût dan ſtijgiffug ig ben bſoerk

ban de bootſt boog de 45eloopige megb genomen/ enbe de doodt ig

ijger gijcmo?ben een in-gangb ten eeumigben Ienen/ #joan.5 : 24.

Voorwaer,voorwaerſeggeicku, die mjn woordt hoort,ende gelooft

hem die mygheſonden heeft, die heeft het eeuwigheleven, ende en

komt niet in de verdoemeniſſe, maer is uyt den doodt over-gegaen

in het leven. I. Cor. 15:56/57.2 pot.14:13. Zaligh zijnſe, die in den
Heere ſterven.

e. Vrage. HParijban een opefoonige met verlangen na te boobt ?

Antw. ja/fgo nuanneer alg bit verlangen ontſiaet/niet alleene

Hijtſt tint arriniercitinge ban bc moeplijdtheben ban bit lenen/maer

buſonderlijtſ, upt een ſtift en ſtefte om bp ten lycere te komen

2. Cor:5:2. In deſen Tabernakel ſtichten wy, verlangende met onſe

woonſtede, die uyt den Hemel is, overkleedt te worden. &J,8. Bijil.

I : 23. Ick hebbe begeerte om ontbonden te worden, ende met den

Heere Chriſto te zijn. Cioni.8:23. - - *

t;# #g ijet geen quaebt triºtſien afg prmanbt boo; be boobt
22tjt :

Antw.: dſbeen/mant te herlighſtcſelbe hebben boot be boobt gee

bgeeft/ &#fai.38:14. Gelijck een Krame of Swaluwe, ſoo piepedeick:

»

R.

ick
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r Ten tweeden : ſlân moeten ong de boobt alg gemeynſaem ma

hen door het opmertſtelijtſt gheftchte ban het ſteunen ban andere

Jllenſtijen) &#ttleſy: 2. 't Is beter te gaen in het klaegh-huys, dan

t # gaen in het huys der maeltyden. 1. Cor. 15:31. Ickſterve alle

t agC-9.

#n derden: ſlºp moeten be ydelheydt en ſondigheydt ban be

trerelbt meſſeeren berſiaen / op dat mn het beste bact banſteren

af-tretſien/ &#rtleſ. . Ydelheydt der Ydelheden,het is alydelheydr.

JI)atth. 16:26. Wat batet den Menſche, ſoo hy de geheele wereldt

wint, ende ſchade lijdt aen ſijn ziele..

JTen vierden : ſlºp moeten ong bit altijbt ſchenbigh boog oogen

fteſſen/bat aen de# des doodts een eeumigbepbt ijanght: Dat

al ong Ienen hoo! ſjobtg ſpijcritite isoet honien/ en dat na be

boobt geen tijbt ban berfoeninge of van genabe is te binnen boog

bie niet meſ en ſtomen te ſtetben / gºrtieſ. To: 11. Wetet dat Godt

om alle deſe dinghen uſal doen komen voor het gherichte. 2. Cor.
w

- 5 : IC.

C. . Vrage. #oe moeten mp gng berepben / alg de kranckheden nu

beginnen te komen !

Antw. Ban moeten mp beſepſichten mcſ beſoggert: -

(1.) HIPp moeten onſe tijdtlijcke ſaken na hermaghen inſon een

goede ſtart ſtellen/ bat na onſe boobt gijeen moeilijckheben boeg

baſſen / «Eſai.38:1. Geeft bevel aenuwenhuyſe, want ghy ſult ſter
Ven

maningen ghenen/I.ſieg. 2 : 2. Davidſeyde, ick gae henen in den

wegh dergantſcher aerde: ſoo zijt ſterck,ende weeſt een Man. &#.3.

Ende neemt waer de wacht des Heeren uwes Godts. «5en.49:1. Ja

cob riep alle ſijn Sonen.

#.) âlàn moeten ons met aſſe JTºenſtijen na mogbelijtſthenbt

verſoenen, mant miſſen mp in bºete tot 5oot gaen/ſoo moeten mn

in bgebe pan te merelt ſchept en/dlºatth,6:15. Indien ghy de Men

ſchen hare miſdaden niet en vergeeft, ſoo en ſal oock uweVader uwe

miſdaden niet vergeven. 3TBattij.18:35.

(4.) HEBn moeten onſenſtaet met Godt meſſaerſten te ſfeſſen/ om

alſoo een 5alige ſterf-bagh te hebben/?ſpot. 14:13. Zaligh zijnſe die

in den Heere ſterven. &#ſai.3o: 1/2/3. 2.Cor,5: 21. Wy bidden u,

laet u met Godt verſoenen. -

C. Vrage ſlaat moeten mp toen om onſc%Zitſe in ten goede ſtart

" te doen 5ijn: -

E" âlèn moeten in beſc bemeginghen beg lºerten ons bebina

11 :

(r.) ſºng herte moet verbryſelt meſen en neberigh voor onſen

oöout/Aſaf.51:19. De offerhanden Godts zijn een gebroken geeſt.

1)ſaf,38:5. deſai.38: 14. Gelijck een Krane of Swaluwe, alſoo pie

rede ick, ick kirrede als een Duyve: Myne ooghen verhieven haer
Gaſra

z

Ik

'

Le

t

(2.) men moeten onſ ſtinberen en lºung-glienoten goede bere •'

-

t
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# hooghe : O Heere, ick worde onderdruckt : Weeſt ghy mijn

Orge-9.

(2.) ſºng herte moet gheloovigh meſen/ en bertroumenb op

hgiftuin/bc âBogſt beg leneng/# 4:7. Ick hebbe het geloo

ve behouden. 3)gob.14:32. De rechtveerdige en vreeſt niet, ſelfs in

het midden des doodts. '

(3.) ſºng herte moet lijdtſaem meſen) om gemiſtigplijtſt te bra

gen de benaumthcben beg boobtg/ſtom.8: 37. In deſen allen zijn

wy meer als overwinners, door hem die ons liefgehad heeft. 1.33et.

4:19. JLRattij.7: 9. Ick ſal des Heeren gramſchap dragen, want ick

hebbe tegens hem geſondight. -

(4.) ©ng ſjerte moet# meſen in be ſchere hope ban

be aenſtaenbe3aligbenot/ Dſal. 16:9. Daerom is mijn hertever

blijdt, endemyne eere verheught haer : oock ſal mijn vleeſch ſeec

ker wonen. Göen. 49: 18. Öpuwe zaligheydt wachte ick, Hee
re-> !

B. - Vrage. Hi)oe ſuſſen mp ban ong berteftonnen tot ſoo een verbry* - ſa:## # mp ry

- Antw, pog: beſt middelen :

(1.) Onderſoeckt op het maumfte uïne ſonbenaenrobobtg âDet

ten/ente htmettfit uberboemelijtährmbt/l)ſal.38:5., Myne onge

rechtigheden gaen over mijn hooft, als een ſware laſt zijnſe my te

ſwaergheworden. 39ſaſ. 13o : 3. Wilt ghy de ſonden toe-rekenen,

wie ſal beſtaen ? - -

2.) Ontbiedt Bobt5alige JTAannen/ontberftt u herte boog haer/

en geeft baet beauthoritent om tot u banmocüighlijdt te ſpgeſten/

#ar.5:14. Is yemandt kranck onder u, dat hy tot hem roepe de Ou

#" der Gemeynte. #at. 5:16. H)ſal.141:5. De rechtveerdige

ae my.

(3.) Overdenckt maer na toe u be boobtſaf ſepben / hoe groot/

en flaum-ſtende beſterijterig / boo: mieng ooghen gijp moet bere

ſtijnnen/l)ebz.4:13. Daer is gheen ſchepſel onſichtbaer voor hem :

maer alle dingen zijn naeckt ende geopent, voor de oogen desghe

nen met welcken wy te doen hebben. 1. Cor. 4: 5. Hy ſal openba

ren de raedtſlagen des herten.

(4.) Gelooft feſterlijtſt/bat gijn op u engemertken niet ſuſt ſtone

men beſtaen: maer bat gijp aſſegunt oneerbienbegenabe ſuſt moe*

ten hchamen/ſpſal. 143; 2. En gaet niet in 't gherichte met uwen

Knecht,want niemandt die leeft en ſal voor u aengeſichte rechtveer

digh zijn. Hob# :# Soo hy luſt heeft om met my te twiſten, niet

een uyt duyſent ſal hy hem beantwoorden.

R. n #ge i)oe ſuſſen mp ban beſt ons gheloovekonnen onherſtriº

cn E

Antw. Doo: beſe middelen:

ºr (1.) âlòn moeten ban gebenthen/bat be Tjeere ghcſtomenfg om

Sondaren tot hem te roepen/ en 5aligb te maſten/jl)attij. '##
911A

n



Middagh-oefeninge. 399

B.

Komt herwaerts tot my alle die vermoeyt ende belaſt zijt, ende ick

ſal u ruſte geven. ſtom. 5:2o. Waer de ſonde is meerder gheweeſt,

daer is degenade overvloediger geworden.

(2.) ſlân moeten her en aen onſe hooggaente ondervindin

ghe bandſbobtg gunſte aen onſe Zieſe/ en baet unt hope nemen/

#om.5:4. De bevindinge geeft hope. Hoſai.9C:1. Ghy zijt ons een

toevlucht geweeſt van geſlachte tot geſlachte.

(3.) ſlºp moeten ong berte onbetſoetſten/of mn oorhaſſe eygen

gerechtigheydt en bertroumen openghe merrienberſaften/ en ong

aſſeen op ſhgiftigberechtighrubt beriaten/ſ)hil.3 : 9. Dat ick be

vonden worde in hem niet hebbende myne eygen rechtveerdigheyt,

die tyt de wet is, maer die door 't gheloove Chriſti is. deſai.# : 6.

Alle onſe gerechtigheden zijn als een dreckigh kleedt.

(4.) moeten hernemen/ of in ong 3n een herteſijche begeer

te om boog qIhriſtum behouben te mogben/enbe om bp hem te3ijn/

5ſlBatth. 5:6. Zaligh zijn die hongeren en dorſten na de gherechtig

#33ſaſ.42:2. Mijn ziele dorſt naden levendigen Godt. 2.Cot.
5 : 2/8.

Vrage. HIBaer boot moeten mp onſ lijdtſaemheydt onderſteu

nen in be upte beg boobtg d

Antw. 3Boog beſe middelen : e’

$# âlºn moeten ong 4Bootg Schobt boo! ſtrſſen/Tat. 1:4. De

lijdtſaemheydt hebbe een volmaeckt werck. #Iur. 21:19. Beſit uwe

zielen in lijdtſaemheydt.

(2.) ſlBn moeten dan obertmegen hoe hartelijtſt andere Chriſte

nen de boot hebben hefuert/lºch?. 11:37. Sy zijn geſteenight ghe

worden, ende in ſtuckengezaeght. Sat.5:18.

(3.) âlèn moeten gebenitſten bat bit# ig het ſaetſte ſpben bat

imp ſuſſen unt-ſtaen/ende dat baer op een eeumigh berbinden boſ

genſal/Apot.21:4. Godtſal alle tranen van hare oogen afwiſſchen,

en de doodt en ſal niet meer zijn: noch rouwe, noch gekrijt, noch

moeyte en ſal meer zijn: want de eerſte dingen zijn wegh ghegaen.

1. Cor.15:26. De laetſte vyandt is de doodt.

Vrage. H#oe ſuſſen top op ong boobt-hebbe/baſt en tegenb' ſton

nen behouden de hope van het 5alige iepen 3

Antw. ſlºp moeten beſemibbeſen baer toe gebruptſten:

(1.) ſlºp moeten ong gheloove too be beplige schrift meer en
meer baſtmaſten/ op onſen. Jllibbelaer geſim Ch:iftum / 13cb;.

11:1. Het gheloove is een vaſten grondt der dingen die men hoopt.

#job 19:25. Ick weet dat mijn Verloſſer leeft.

(2.) ſlPn moeten ons leven onberfoetſien/ ente alg mn bact in

oprechtighepbt beminten/ ſoo moeten mp baet uyt beſluiten dat

be ſheere ong heeft beginnen te berepben tot benibemel/ſ)ial.32:2.

wel gheluckzaligh is de Man in wiens geeſt gheen bedrogh woont.
# deſai,38:3. Ghy weet Heere, dat ick met een volkomen

lerte voor u gewandelt hebbc-. (3.) mor
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(3.) lººn moeten op Jeſum Chriſtum ften/ en op fijn opſtandine

ghe unt ben booben/tuaer in in het ſpooftig/ en mp de HLecema

ten/ ſoo bat baer boog onſcljope op een 5alighe opſtandingbe gaſt

gaet/1.33ett.1 ; 3. Gelooft zy de Godt en Vader onſes Heeren Jeſu

Chriſti, die na ſyne groote barmhertigheyt ons heeft weder-gebören

tot een levende hope, door de opſtandinge Jeſu Chriſti uyt den doo

den. 1.dſor. 15:2c. Chriſtus is op-geweckt uyt den dooden, ende is

de eerſtelingh geworden der gener die ontſlapen zijn.

(4,) âlèp moeten op de firatijt ban het Ghenaden-verbondt ong

bertroumen/'t meſtſt trachtiger beloften heeft boog boetmeerbight

#onbaerg/om haer te behouden/aig de ogengementen beg jl?erg

# bact te hernoemen/Jſlaatth. 22:32. Ick ben de Godf Abra

ams, ende de Godt Iſaacx, ende de Godt Jacobs. Hoan. 14 : 6.

Jeſus ſeyde, ick ben de wegh, de waerheydt, ende het leven.

-E# ger ennùight üan een 65oot5alige Ziele bepſirijten batt

en ºf - '- -

Antw. De Beſoobige ſferbenbe/bermiſfelt het ſchen bet Godt

zaligheydt, met het lenen het Zaligheydt in ben bemei) 1.33etr.

1 : 9. Verkrygende het eynde desgheloofs, namentlijck, de zalig

heydt der Zielen. -

» Middagh-geſangh

op de een-ende-dertighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: {Maſm 16. Bewaert my Heer, weeſt

doch mijn toeverlaet, &c.

I,

# dB eerſte ſonben ſtraf!

ngſenen gaat boot bpaig een gebarhtt!

4Ang Litbaem meer betrotten in het graf;

#Potijtang mn mogen 't Ieben inchcr marijft:

dºllaer boch/eet mn upt dit ſenen ſchepben/

&00 tmoetelt mp te boren ong hetenben,

2•

#tſt moet vooral met groot in biebeſtaen:

#di moet mijn #ieſ in 't 25ictbt van jeſus ºnafftijen#ſin

ſtºp
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#hting moet gotſt in goebe ogb;e ſkaen :

aDe boobr moet mn niet onbetſoent brrraſſchen/

jl)et eenigb ſſl Aenſtij: itſt moet in afſe hoeck.cn

GIe boten mijn gemocbt met onbetſoetſien.

3.

?tig ith ban op mijn boobt bebt ben griepbt/

&oo moet itſt in die ſmerten 3ijn gebulbtgij:

3Pan moeten noch mijn ſonben5ijn beſth2subt/

3Dit mm aen beſe ppnen maken ſchuſbigb:

gt, moet nmmiſſighban be?terb Iog maſten/

iſÜiiitſt mijn 65oût tot 3aiigjjehût genaken,

4•

2[[g ban be boobt mijn oogen-ſeben ſlunt/

3 Dan open icſt te meer 't geloobigh moge/

3 lijn Ziciſiet dan op geſum afgfijn 25stmbt;

Sote hoop en heeft be 332ome nemt bebnooge:

. Hillijn lactſte moeibt 311/?tbieu/al te gabet!

Zſtligger nu heen tot Bobt mijn crumigj#aber,

ARM EN.

.
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1Deſe nuttige en bondige

Vºs Avondt-oefeningen:

Op de Tytel.

k OYT heb ick Avondtmael met

meerder luſt gedaen,

Als in het Heyl'ghe van dees

Godt-gewyde blaen :

My dunckt, die Jongeren verkregen door

haer bidden

Geen meer gheluck, want oock is Jesus

hier in't bidden.

Op 't VVerck.

ETſoo een Avondt-koſt kan menge

ruſt gaen ſlapen,
Cc 3 En?
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En daer de gantſch: nacht de ſoete vrucht
ZUd/4 7"apen E

Aſſuerus lateſtch de Perſiſche Kronijck

Ze voren brengen, maerſ is dees verr onge

lijck: - -

WWaer# men niet alleen 't verdriet der me

- re nachten,

Maer van den gantſchen loop des levens kan

verſachten:

Een ander ſchepſjn luſt in 'swereldts ſap,voor

171) , -

IckAE#Wereldt niet voor ſulcke lecker

ny.

S.SIMoNIDEs.
w
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De Eerſte

Avo NDT-o E F F EN IN Gr.

d Van Adam tot Abraham.

's- - De eerſte Dagh.

Vrage-'.

- gle heeft beâlBereſbt geſchapen !

A ## # ## Antw. (ſſjobt be HBabct/be A5oon/enbebs

ſºepſige ſfeeſt/ «Ben. 1: 1. In den beginne

aroS S6° ſchiep Godt den Hemel en de Aerde pſal.
zoS So- 33: 6. Door#des# de

Hemelen gemaeckt, en door den ins

mondts alle haer Heyr.

“noS# # #So- # y J

3 E. Vrage. iMac: upt heeft Boutbit alles geſchapend .
Antw. De heeft eerſt een roume lilomp upt niet booſt

gehgarijt/ en baer upt heeft fjn ban hoogtgaſſe bingen gbemaetſit/

«Ben. I : 2. De Aerde was woeſt en ledigh, en duyſterniſſe was op

den af-grondt.

B. Vrage ilBat heeft Bout pen ? -

Antw. Den Bemeſ/be?lerbe/met aſſegbat baer inig/ name

# /be 4Enghelen/be d'Ilenſtben/âDe Son / de 112aen/enbe de

terren ;.. @Botſt alle 25eeſten/39ſanten/ en #trumben/ºft. @Ben.

#I. Alſoo zijn volbracht den Hemel, de Aerde, en al haer Heyr.

Il. I : I.

C. Vrage heeft 45obt ootſt be Dupoelen gheſchapen / en aſſe hooſt

25eeſten en natupben : - -

Antw. #ſa: 3Parr nietin bfeſtart baer beſefuigbe nu in 3ijn:

alPantijn heeft be «Engelen goet en beplig geſchapen: maer ſn3ijn

boog baetſonde tot hooſe & Buppelen gemo:ben/3 oa. 8: 44. #ſlid.

g,6. Sy hebben haer beginſel niet bewaert. ?tiſoo heeft bp goth be

2beeſten eniatupbengoet geſchapen/maer boot ben waſ ban?{bam/

ig'er een bloech ober be2ſerbegbekomen/b
ie aſieg bebogben heeft/

«Ben. 3:17. De Aerde zy om uwentwille vervloeckt.

C. Vrage. En hoe meet tijûrg heeft oſsobt bit aſieg gemartkt !

Antw. In de tijbt ban ſeg# : ſèp de eerſte dagh, tulaetſite

GBoût een toumeſtſontp/ en# #Licht: Op de tweede, ben ondera

ſten Sterren-hemel /en be ſutht: 4Dp denderden, ſtiepbe gºodt
be?letbc ban de iPateren: ſºp de': , martſite 43obt be #Litje

t 4 HEil
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ten beg #emelg : 6Pp de vijfde, bt âBogheſen en 33ifftijen: @Bp

de ſeſte dagh, ſchiep abobt de 25eeſten op het## I : 3

Godtſeyde, daerzy licht, ende daer wierdt licht. Ben. 1:6/9/ 14/
2o / 24.

C. Vrage.# niet meer geſchapen op beſefte bagh 3

Antw. 3a:Adam en Eva 3ijn ûoe soft geſchapen en atnAdams
ſLitjaem/uytaerbe gemaec#t 3ijnbe/gaf Boöt een zielt: «En Eva

maetſtre (Bobt upt?lbama Iſtitut die# ban hem nam termſe byt

Cſliep/45en.2:7. Godt hadde den Menſche gemaeckt uyt het ſtof der

# en inſijn neus-gaten geblaſen den# des levens. Gen. 2: - "

22 / 23. -

Vrage ſl3at bebe 45obt op ben ſchenſten bagg 3 -

Antw. H?n ſtelde den Sabbath in / bolgeng het erempel banfijn

ergen ruſtt/gben.2:3. Godt heeft den ſevenſten dagh gezegent,en

de dien geheylight. Grob,22:11. ii)ch?.4:4/5.

Vrage. il3at moſttn Adam en Eva boen ?

Antw. #p moffen ben 13of «Eben boumen/ en nam afſc boomen

eten/unt-gbeſontert dan ben boom der kenniſſe: Qotſt moffen fit

ſtinberen boo:r-teelen/ofsen.2:15. De Heere Godt ſettede de Men

ſche in den Hof Eden, om dien te bouwen, en te bewaren. Ben.2 :

16/17. Gen. 1:28. -

C. Vrage. lºot g'et ban Adam en Eva gegaen : -

Antw. jiliſſepbt 3ijn de boot be liftigjembt beg 3Buijbelg in be

&langt/hebbenſc Goûtg gehoöt ober-getreden/ 43en. 3:6. Sy nam

van die vrucht, en at, ſy gafoock haren Man, ende hyat. «Ben. 3 :

1/2/3/4/5. -

A. Vrage. #eeft begPunnel hier geen ſtraffe ober geotagen?

. Antw. #a/mant 35got ſepbe/ ſjen. 3: 15. Ickſal vyandtſchap

ſetten tuſſchen u, en tuſſchen deſe Vrouwe: Ende tuſſchen uwenza

de, en tuſſchen haren zade, dat ſelve ſal u denkop vermorſelen.

B. Vrage. llbat ſtraffen zijn baer oper-gekomen om beſe ſonbe?

Antw. Sp 3ijn met ſjaer 65'jeſlatijtc ghebaſſen onder de client'

bre boobrg : «ºnbebcalpereist is met blotthtgbemo:ben/ 65en.

2.# Als ghy daer van eet,ſult ghy de doodt ſterven. 45en.3 : 16/ •

17/18/19. - - - -

g, vrage hebben?fbam en geba geen bpſombere ſtraffen in bittee

grn inseten blagen ?

Antw. #a: ilbantofobtiepbe tºt 12 ouhut op/en in hart Ste
foon afſe Baoumsn/ batſp met ſmerten bact #inberen foube oza

gen en baren/en bat ijaer ſlaan ober haer ſoubeljeerſtljen/ @Ben.

3:16. 1.dſini,2 : 12/13/14/15. o Sobtſenbe?tbam en afſt 3illannen

op/bat bij een geruſoerſtte aerbeboſ biffelen en boo?nen / niet alle

bepbt#" moeten houmen / ofm fijn ſtoft te minnen. «Ben. 3 :

17 / 18. -

A. Vrage. Zijn?#bam en geba in het 3Aarabijg gebleven ?

Antw. #teen: maer «Sobt heeftſe batcupt octageben/ en#

--
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bon: een ſingel met een blammighſmaerbt bciet/ batſ, baet niet

meūetom mochten in-homen/ 45en. 3:23/24.

B. Vrage. Zijn Adam en Eva dan berloren gegaen ?

Antw. 45obt beloofût hart den Middelaer onder benaem ban

het 3aebt betâ??oumen/gben. 3:16. Het zaedt der Vrouwen ſal het

Serpent den kop vermorſelen. . .

C. Vrage. 13oe is't gegaen niet?{bamg ſtinberen !

Antw. Adam en Eva feeſten ttner &onen / Cain bie gheneghen

mag ben?{ther te boumen/ en Abel die betaBee mepbe: llBart van

- Cain?tbel boobt ſloegb/ open. 4:8. Cain ſtondt tegen ſijn Broeder

"Abel op, en ſloegh hem doodt. @Ben.4:1/2.

B. Vrage HRaet maerom ſloeg, Cainſijn 25:orbet boobt?

Antw. l3n mag nubigſj om bat be offertjanbe ban ?tbel of obe

aengenamer mag afg beſune/4Ben.4:4. De Heere ſagh Abel, ende

ſijn offer aen. â.5. 1. Joan 3:12,

C. Vrage. #oe:naetſite het Cain baer na 3 - - - -

Antw. #p mierbt gequeſt met een quade Conſcientie/ en bſurg

tente bandboutgaengeſicht / nam ſijn tijbt-bero:ijf met fijn gpije

ſlachte in het boumen ban&teben/en in het unt-binben ban 4Bo?

logbg-mapenen/ban J|lauſitale inftrumenten/3t. 45en. 4:17. Hy

bouwde een ſtadt. Ben.4:13/14/21/22.

E. Vrage. +3abben boe te dijzenſchen al berffanút ban het boumen

ban Hºunſen en Steben !

Antw. 3a/ mant ſil ſeerben uit babelijtk / gbelijtſt alſoo onder

oCaing geſlachte maten bie beſtonſt bonden ban in pſet en ſtael te

# alg ootſt die baet op de muſijtſt berftonicn/ @Ben. 4:
2C/2 I/22•

A. Vrage. ſiregen Adam en Eva geen #tinberen meer # .

Antw. #aſe: onder andere miert hart bengome Seth ghehoren/

bie de herbaile Goûtg-dienſt mederom ijielp tjerfielſen/oſjen.4:25.

Adam bekende ſijn Huys-vrouwe wederom, ende ſy baerde een So

ne, ende ſy noemde ſynen name Seth. &.26.

A Vrage. # lange leefden de Jºllenſtben bot ter tijbt ?

'. Antw. âèreſ honderden jaren / gelijtſt Adam oubt mag negen

honbert en bettighjaer eer ijn fio?f/en Methuſalem mag oubt/ne

gen hondert,ende negen-en-tſeſtigh jaer. Cen.5:27/5.

A. Vrage. #ijn alle delenſtijen in die tijûr geſtoluen? ,,

Antw. 3 a/beljalgen iſ enorij/bie van 45obtig Iepenbigh na ben

3eniet op genonien/d Beij.5:21. Godt nam hem wegh.

-# #atmaten ûocter tijbt Üe tueeſte dºllenſtijen gijeſteſt in

tbel1 ; . w

Antw. «ſaing jPaſtonielingen maren feer gobtſoog: ente boo:

bet ſjoulmeijcken uiet beſt/fog mietben ootfi be ſºa-ſaten dan bent

h2omen Serij beboenen/S5en.6:5. De Heere ſagh dat de booſheydt

de Menſchen meuighvuldigh was op deraerde. ©en.G:1/2.

dIt 5 . Vrage,
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'ſ# âldat ſtraffe nam «Bobt hier om hoo: bellPereſbt toe te

enDen E

Antw. Mijn miſde begantſtbe ſlºereſt boog een mater-bioelt hete

bgenrſten/dijen.6:7. De Heere ſeyde, ick ſal de Menſche, die ick ge

maeckt hebbe, verdelgen van denaerdtbodem. #1.6.

c., vrage, babben be abootlooſe niemanut biebaertegijen beſonde

-"#, in 't gjemenn ſoo maren fit gemaerſchoumtntw. Haſe: hmant in 't n bod tulaten

boog Enoch, bie «Boot na ben bemeſ nam eer bp ſtof: 3'n 'tbſ'e

ſomber/maerſtijoumbe Bobt baer boo? Noah, en gaf haar -

en tmintigbjaer tot beſteeringbe/ 63en.6: 3. De Heere# jn

Geeſt ſal in eeuwigheydt niet twiſten met den Menſche, dewyleh

oock vleeſch is: doch ſyne dagen ſullen zijn hondert ende twintigh

jaer. @Ben.5:22.# 35.14. 1.33etc.3:19. -

A. Vrage. âlBitbe cºöobt oan aſſe d'Edenſtijen en 25teſten berberten ,

boot be funt-bſoebt !

Antw. eBobt miſbe aſſe Jilhenſchen/en aſſe 3Bee op aerben betere ,

ben boog de bloebt/upt-geſonbert HPoah metſijn âB2oum/en bate -

&onen / Sem, Cham, en# , met barriè;oumen: #ſe

aupt-geſombert het âBeebat in be?Irrfte gingb/gben.6:8. Maer Noah

vondt genade in de oogen des Heeren. 5.8/19/2o. Ben.7:13.

A. Vrage. Hjoe mierbt Noah met beſpne behoudend \"

Antw. dſbobt beſafte hem bat ijp een?Erthe ſoube maſten/batfg/ #

eeu groot, Stijip / oin baer boot bemaert te mogben/ 85en. 6: 15- .

Aldus ſult ghy de Arcke maken: drie hondertellen zy de lengte der

#6 vijftighellen hare breete, ende dertighellen harehooghte,

.I4/I6.

B. Vrage ſtaat boo:25eeften gingen met HPoah in be?irdied

Antw. ?liſeriep 2Beeſten/bliegenbe/ſituppenbe/repne/en ontrºe

ne: both ban de reyne, ban pber foatte ſenen/en gan bt omrenne' ,

ban pber foogte twee, €5en.7:2. Van alle reyn vee ſult ghy tot une

menſeven ende ſeven, het Manneken en de ſijn wijfken: maer van

# vee dat niet reyn is, twee, het Manneken, ende ſijn Wijfken.

e 5•

E. Vrage. #oe groot mag beſe Sunt-blotbt !

Antw. Örn tegen niet meertigb bagenlangh: @Botſt gaf heart

be mater op/ſagſange/bat het materteeg tot mijftjien eiſen bomen

behooghſte 25ergen/ 45en.7:19. De wateren namen gantſchſeerde

over-handt op deraerde, ſoo dat alle hooghe bergen die onderden

gantſchen Hemel zijn,bedeckt wierden. &#en.7:11/12/20/21.

e. Vrage. Hºge lange bungbe beſe ploebt &

Antw. jhabat be materen hongert en bijftigb hagen gemaſſen

ſnaren/ſooftonbemſe ftſf/en boe namenſe meterom af/ſon dat na

betloop van een jaer be aeröe meberom bgoogb mierbt/65en. 8; 3.

De wateren namen af, teneynde van hondert en vijftighdaghen.

«Een 8:2/5/13.

B

vrage,
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Vrage. #oe miecht Noah eerſt gemaer bat bebſocht afnam?

Antw. ſaa bat ijn boog het meüer-ſterren ban een unt-geſonben

ſtabe/ en Bupbe/noch geen ſeſterljepbt hequam /ſoo ſonbt ijn ten

tmeeben-maſe be Dupbe upt/ bie een of-gehgoſten 4Blijf-blact mee

bebzacht / Ben. 8: II. Soo merckte Noah dat de wateren van bo•

ven denaerdtbodem gelicht waren. (ſſjen.8:7/8. -

- A. Vrage ſlaat hebt Noah toe bpſaabbathe aerbe beoogh mag 3

Antw. 19n gingb op 45obra gebobt upt be?tttſtr/met fijn bupſe

gijefin/ en met al het â3ce: &#nue boumbeterftonbt ben iBeere een

* #ſſtaer onn bantft-offeren 45obe op te offeren/ ſben.8: 2ö. Noah

ouwde den Heere een Altaer: ende hy nam van al het reyn vee,en

de van al het reynghevogelte, ende offerde brandt-offeren op dien

Altaer. «Ben 8:17/18/19. L.

, c., vrage gaat anah Mofſijn ſlakomelinghen/ niet meterom te
2 T" bgeeſen boog een ſunt-bſoebt ? r

Antw. dàren: mant ſjobt beloofde bitterſtont/enbeſeftebe ben

ſtegen-boogh tot een 5egeſ ban beſe belofte/dBen. 8: 21. Icken ſal

voortaen niet meer al het levende ſlaen,ghelijckickghedaen hebbe

3 GBen,8:22. (ſben.9:11/13.

A. vrage, alPatilgenten gafte geere aen Noah?
4 Antw. Bobt gaf hem bgpbenot om beeſten teeten/both aſſoo/

bat bp fith ban bloebt te eten ſoube machten : Daer bp berhoopt

* Gjoöt onder andereſonben/be boobt-ſtagi)/ ſjen.9:4. Het vleeſch

- met ſijn ziele, dat is, ſijn bloedt, en ſult ghy niet eten. «Ben.

- :3 / 6.

a” #se einst Noahooikateleſtatiºn bevatninginnerit
ten

Antw. Noah, bie nu be ſpijngaert geplant babbe/biel boo? ben

- mijn tot bgontſtenſchap/en tot een ſtijandelijtſte ontblootinge ban

# lichaem/GBen. 9: 21. Noch dronck van dien wijn,ende wierdt

roncken, ende hy ontbloote ſich in't midden ſyner tente.

B. a:" ilbiert dit ootſt pemanbt gemaet/batjſaoab foo ontbſent

gbº -

Antw. Sja/ Chamſagh bit/en bertefde het al ſpottenbcaen fijn

25:oeberg; maer Sem en Japhet hinghen een kitebt op barrſtboue

beten/en athtermaert gaentie/beherſttenfn haer 3Patierg ſtijaemte/

: q 5en.9:22: Cham ſagh ſyne Broeders naecktheydt. Ben. 9:23.

B. , vrage, boeijicitfiti, Noah noejp mathermierbt?

& Antw.ijn beruſoetſite Ciam en fijn ſpa-ſaten/enbeijn 3egene

ix Sem en Japhet met ſjaer #aſtomelingen/65en,9:25. Vervloeckt

% zy# , een knecht der knechten zy hy ſyne Broederen. «ben.

| : 26/27.

3 | C. 9#bat 3Boſtſferen 3ijn ban Noahs ſtinberen boogt-gbeltoe.
ſ men 3

Antw. 3Life Aſiaenſchen bie op ben aerothoben na die tijbt 3ijn

ghemseſt: enee in het bpfenber/ ban Sem, 3ijn de 3jſtaeliten af
ſtort17
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ſtomſtigh: Ban Cham , be ganaaniten: énbeban Japhet, te

tºcutienen / oſsen. 13 : 32. Van deſe zijn de volckeren op der aerde

verdeelt na den vloedt. @Ben.IC:2/6/21.

Vrage. âloteng gijfſlachte mag terſtont het marijtighſte en aen'

ſtenlijſliſte op der aerten?

. Antw. 13et geſlatijte van Cham: 18ant ban bem3ijn niet afſten

bele âPoltiieten bou?t-gijeitomen/nlaer ootſt be eerſte inſteller ber

Monarchie, nameinrit / Nimrod, «Ben. Io: Io. Het beginſel ſynes

Rijcks was Babel. Ben. ,o:9/11.

€. Vrage. Beloofde bit gljeſachte aen Bobtg beloften meſ/mante

# pant ücilPerclüt niet meer met een mater-biorytſgube

TUElſſen ºf -

Antw. iſ een ſn: ſlBant aig ſil ten ſaegh ſambt bonben/ſoo bea

gonnen ſij een dºoo?n te Babel te boumen/ en dat na jaer boogne

men/tot be ſutijt toe/ om ban gijeen mater-bioebt oberſtroomt te

mo:ben/ en alſoo bactſeiben een onfierffelijtken naem te maſten /

«Ben. 11:4. Sy ſeyden,kom aen,laet ons voor ons een ſtadt bouwen,

ende een toorn, diens opperſte in den Hemel zy. «Ben.II:1/2.

A. Vrage. 25ehaegijde# gehoum ban 25abel ?

Antw. Geenſing : ##laer 45oot herſttopbe beſc 35oumerg ban

mafſtantieren ober begbeheele âldereſor /boot bien in monoerlijdt

tjaer ſp?ake beranderbe/ ſoo batſe malſianderen niet meer berfton

ben/ohen. 11:8. Alſoo verſtroydeſe de Heere van daer over de gant

ſche aerde. qDen..11:1/5/6/7.

Avondt-geſangh -

Op de eerſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm I. Die niet en gaet in der Godt

looſenraedt, &c. -

I•

A In Sobt met mijfbepbt?Terb en bemetſtbiep/

2tüatn uit aerh' en afha Joeijm ſliep ;

35oo jeeft lſp ſkter het Bataüijg gegenen/

t... fl)actſangh en tuin;üe niet dat ijcerij)rſt lenen/

& De Slangij beùgoogij eerſte ºnafil te jl)an/

39ot lagh ûc mrtclüt Unüet 45obeg han,

2• -

3De booût beſiroop het menſchelijtſt t

3fſ 't ſchepſel microt onder ben##,
#e tijût van Gainſagh?thelg off'ranbe/

#g booût gein/IJmrſooöfinanS're ſante3 . . .
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#n ſocht 't gemocbt te booben boo: 't gebouin

âDan &teben: Dorp bp toonuenopt betoum.
3•

#nteel beſtinb'ren/maer ban booſenaerbt;

HPeg heeft haer jàoab 't bonnig €5ootg perftſaert/

&De mater-bloebt ſouú aſſe bleeſtig beberben:

3MHaer 3Boab en aſ 't HDee en moſt niet ſternrn :

# boumb' een?treft: De mat'ren refen hoogg:

?Erthe rufte epnu'lijtſt meer op 't broogij.

4.

, 3Be?tert is na een jaar meer broogh geſien:

den op batſuitſig niet muebecſoud geſchien/

3Pe Jlſtenſtijen bingen aen een jongen (Coren;

3Beg mierbt be 19eer ontſteſten in fijn toren: -

n martkte 't mertſt ûno;nzembe tari ter ſtijani t/

n bgcefbaerſoo aug 2ballingen ûoo? 't ſanior.

Van Abraham tot Jacob.

De tweede Dagh.

C., Vrage. @nbermatâBoltſt heeft Bobtſjn ſtertitelrhouten/na

be becfftopingbeber jl)enſtijen / ban megen het bouwen ban ben

- GIoogn te 25abel ?

Antw. @Bnber het geſlachte ban3ſh:abam1/ofsen, 12:1. De Hee

ze nu hadde tot Abraham geſeyt, gaet ghy uyt u landt. 3.2. Ick ſal
u#een groot volck maken, ende u zeghenen. ?{rt. 7:3. 1)cht.

II :

B. Vrage. HiPat ſteligie babt?Ibraham/boe hemofobt riep?

Antw. #p bienbe met fijn 33aber Terah, andere ſjooen/ of.

24: 2. Over gene zyde der reviere hebben uwe vaders van ouds ge

woont: Terah de Vader Abrahams, ende de Vader Nachors, ende ſy

hebben andere Goden gedient: Doe namick uwen Vader Abraham

van gene zyde der reviere. Deut.ro: 17. -

A- Vrage. âlBit mag?IbrahamgaPgouin/ en hoe oubt mag Ijn boe?

Antw. &ijn â92oum mag Sarai, een 3Dochter manſijn4baber /

maer niet ban fijn ſliloeter: ende in mag nuitſewentigjiaer out/

alg ijn geroepen mierút ban Goor/oſsen.2:5. Abraham nam Sarai,

ſijn Huys-vrouwe met hem. Gen.23:2. tº

A. Vrage ilbaer benen moſt?tbraham gaen 3e -

Antw. âBoc in uptfijn ſambt gingb/miſt in het niet/maerobobt

hgarijt hem in Canaan, 45en. 12 : 1. Gaet na het landt dat ick u wy
ien# &.5. Sy quamen in het land, Canaan. âtt. 7:2/3/4. #ebt.

II, M, <

Vrage.
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B. º Vrage. Hijoe gingh het?ſbgabam in Canaan ? tºt !

Antw. lijn ontſingh baet be belofte van de Meſſias: martboot in

hongerg-noobt moſtbp naer «Egypten repſen/ ſpen. 12:3. In urnen

ſullen alle gheſlachten des aerdtrijcks gezegent worden. 65al. 3:16. #jf

open.I2:IC. &lI6:

C. Vrage. l'oe gingh bet2fbaabant in 4Egypten? inkh.

X# âDe ſtoningblaharaonerifefoe op ábarai/bemple?ſharing:

i)am geſcmbt haübe/batſeſijn Suſter mag/GBen. 12: 15. Die Vrou-Ern

we wiert weghgenomen na Pharaonis huys. ſben.12:13. #rtv. |

• A. Vrage ideeft de Honingh Sarai miſhguydit : , ... hm&

Antw. jàcen: maer dſbobtſonbt pſage o # biliſt

belette: maer ober 331jarao berſtaenbe bat ber?{b Bjoum is

mag /hem beſtrafte/en ſonbt hem megij/oBen. 12: 17- De Heerenstras

plaeghde Pharao met groote plagen. «Ben.12:18/19. . Antw. (

c. Vrage hoeftonben Abrahams tijbtlijſhe ſaken alg by numerint,
üerom in diſanaan quam ? - - Elſoul

Antw, lºn mag rijtſt en machtig gemo:ben/met aſſe biebp #mºrtem

knaren/foo dat hn met Lothfijn hebe niet ſtonbereſamenmann: :

man megen bemenighteban haer 3Bee/G5en.13:6. Dat landt droeg traan
ſe niet om#ſamen te# : want haer vee was vele. Antw.

C. Vrage. âlBaer gingen ſn hoe herten ? it! 13

Antw. 30ſg3[bzaham/omfmiſt te bermben/aen ſlotbtetanº
ſteut babt gegeben: ſoo trotſt Loth pan?thgabam af/nabe 39eſbaten mº

ban Sodom toe/aen begogbane/o Ben.13: 12. Loth ſloeght

tot aen Sodom toc. Gen.13:10/11. . - . . .

C. Vrage. Albat gebeurbe Loth te &obom ?

Antw. ?itg'er oogſogh ontſtaen mag/ſoo infert&obsm

bÉrt/enbeLoth mietor met aibet ſpnemebeghemangen gen

«Ben.14:12. Oocknamen ſy Loth, Abrahams Broeders Sone,

al ſijn have.# A# R -

B, Vrage. 25leef ſloth gehangen ? - - - --3

" Antw, jaren/mant?Ibrahamneſe trainge ghehoopt hebbenut! E.

nam 318nanſijn etnethten/jaeghoebe 33pambt na/ ſorghſt/trºts",

verſofte Toth en ſpneºsurgerenſoºsen.14: 16. Hy bracht allehartº
weder, ende oock Loth fijn Rroeder. ſben.14:13/14. Fºtº:

C. Vrage #### #anaanitein mºet op genomen: ,,Er
Antw. #a: mant be ſtioninghban sobom miſbe?ibabama A:

" ben heuptſthentlien: «Eribe Melchiſedeckbe Koningh ban2 t

* pereerde #bgabam met boobt / en 3eghenbe hem/ürmpie bron /

, een 3Agiefier mag/g5en. 14:19. Hyſeyde, gezegent zy Abrahame",
deden alderhooghſten. &#en. 14:21/23/24. Hëeb: 7:1/2/3. - WE

A. Vrage tºetſtººtgalam geen iltinteren gemonnen bij Sarai? AE
Antw. g3obt beloofde hem met een groot geſtart te bat4oo#

berbautfit foube mogben/ maer in moonbc moeitbienjaer in C igt

maan/eer hem een hint: ghehoren mieret/shen:15; 5. siet nº nº,

den Hemel, ende telt de ſterren, ſooghyſe tellen kondt: alſoo ſala:#
zaedt weſen. Ben.16:13. - Vrage",

s

-
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, Vrage. âBierbt na bie jaren ten krinbt upt Sarai geboren?

Antw. dſheen : 3 laaer Sarai miſtrooſtigh 3ijnbe aber haer one

bzuchtbaethembt/gafbaer Bienſtmaeght Hagar aen?Ibraham/unt

meitſte gſmaeſ mierbt gheboren / alg?tbgabam 86 jaet oubt mag/

ogen. 16: 15. Hagar baerde Abraham eenen Sone, ende Abraham

noemde hem Iſmael. @ben.16:1/2/16.

B. #" gingh het lºagar/boeſ bp?thgabain magfmanger

gemo:ben 3

Antw. #agar baer op hoogbmoebigh mo:benbe/ tegben haer

##wmoſt upt ben jupg/ en blurijtebe na be ilBoeſinne/

en..16:5/6. . -

R. #"íg 't met bagat ghegaen /boeſn bupten?tbrahamg

Imag #

Antw. @Bobg dºngelſbonbt haer in beſlBoeſinne/en belafte hart

batſm mtberomnabupgfoute ſterren met belofte batſ: een Soon

baren ſoube bie een 3/Han ſoube meſen : en ſoo ig t}agat

meberom naer hung gekeert/Gen. 16:7/3ft. - - -- -

C.##gevaar" in?{hgajjanig# pſgjefin alg bit ſtimbt

Ol'En -

Antw. “Sobtſteſte het ášarrament het Beſnydeniſſe in/boe 3'ſ

maeſ 13 jaer oubt mag/enbeberanberbt de namen van Abram en

, Sarai, oben. 17: Io. Dit is mijn verbondt dat ghy houden ſult tuſ

ſchen my en tuſſchen u, ende tuſſchen uwen zade nau, dat al wat

manlijck is, beſneden werde. Ben, 17:25. ſtom.4:16.

A, vrage. #g ban Saraiſomber enge ſiinderen gebienen?

Antw. #Peen: ilBantaſg?Ibraham oubt mag 99jaer /en &ara

89jaer/ſon ontfingenſt, de belofte van een engen &one/boog baie

«Engelen/bie als renſenbe JIBannenbu?tbraham quamen/ ſjen.

18:14. Ontrent deſe tijdt des levens ſalick weder komen, ende Sara

ſal een Sone hebben. @Ben, 18:2.

A. Vrage. âl?at gebeurbe beſt gengeſen in?{haahamg hung 3

Antw. 3ën mietben ban?{baaljam mei getracteert/en?{braham!

mag hln.be ober be belofte man een 35oon upt &ara: Hillaer &ara

en kon dat niet gelooben/ombat?brahamenſpatte oubt matert

, gemoeben/gben. 18:12. Sara loegh by haer ſelven.

B vrage. Hºoe gingh het ontrent beſt tijbt met Loth te ášobom 8

- Antw. # be &obomiten groote &onbaerg maten / ſoo

maren ootſt beſt a ingeſen geſonten omášobom en haer Ianbt batt

ontrent/te berberben inet bper/45en. 18:16. Doe ſtonden de Man

nen op van daer, ende ſagen na Sodom toe.

W. Vrage. #abt?tbraham hier kenniſſe band

Antw. #ahn : baerom habt bp ben betre boo: Sanom/ ente

foute haer nerberfaf-gebeben n/inbiember maer thien retijt2

beerbige in#obom maren gemeeſt/35en.18: 32. De Heereſeyde,
#Cin# niet verdelgen om derthiene wille. Gen. 18: 17/18/

- , 19/2O/29, • -

## 9 Vrage:
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A. Vrage. Hoe is het ban 35obom gegaen :

Antw. De met Engelenbp Lorij;ijnbein hing ghegaen/ om

ben moet miſſeber sodomiten, en ſtotij met fijn 39,ou en Doth,

teren uit Sodom hebbenbc geſepbt/foo heeft het bner ürg Bemelg,

bie pſaetſen berbganút/ 45en. 19:24. Doe dede de Heereſwevelen

vyer regenen. &.. 25. Ende hy keerde dieſelve ſteden om, ende die

gantſche vlaekte. «hen. 19:2/4/14/16.

B. Vrage. #oe gingbber Loth bot by unit Sobom mag gegaan?

Antw. &ijn ſpuug-ngoum/tegeng ſhootgrerboot/ ontſtente

na beſtaöt/ mietſt in een 2-out-pplaet berandert: en inl/niet beta

penbeſttij in Zoar bertroumen/bluthte na een bergh/almaecijp in

b:ontſtentſchap/bcgbeſijn Doriſteren beſmangerbe/ Geri. 19:26.

Sijn Huys-vrouwe ſaghomme van achter hem, ende wert een zout

pylaer. @Beil. 19:31/36. - t

B. Vrage. âlPat Liinüeren5ijn hier ban boogt-geſtomen 3 ſ

Antw. De oudſte Borſjter bactbe een 5oncºbicſi, Moabnornº

be/en bejonghſte noemde ijaer Soon/Ben-Ammi, 35en. 19:37/38

Deſe zijn de Vaders der Moabiten, ende der Ammoniten. -

R. Vrage. âl2at meber-boer Eu:aham ontrent beſc tijbt 3 2

Antw. 2.blabamberreyft5ijnbena Gerar, en de meteromſtg:

genbebat Sarafijn &uſter mag/foonciert Sataban be ſtortingj

Abimelech megbgenomen/ Gen2c:2. Abimelech de Koningh van

Gerar,# Sara wegh. - W

. Vrage. Hg Sara geſtbonben ban ?tbimeletij !

A A# #een:# oBobtſontt een plaghe ober het bung bed

#toningbg/en maerſchoumüe?{bimcſeth : 't meldt de ſtioningh al? #

fooberweegbe/batim Sara ongeſchonden meber gaf/bat by Abla ,

bambeſtraftellen aen hengljeſthentien gaf/als mentatn Sara:

maer op brg iltoningbg Hºof gheneſen microt boo??Ebrahamig ge

bebt/gben. 2c; 14. Hygafhem Saraſijn Huys-vrouw weder. @til.'

A. Vrage. Heeft Sara ſiïnteren gebaert : -

Antw: ?tig #brahamn nu bombertjaer outt mag / en #arani: ,

gentigbiaet / foo heeft Sara haetºone jſfaat gjebaert/'t meldt

3tbaaſjamfoe verheugijbe/ bat ºm een maeſtijbt gaf/ bot #ſant !

microt geſpeent/Gen. 21:2. Sara wiert bevrucht,ende baerde Abra

hem eenen Sone, ter gheſetter tijdt die hem Godt gheſeydthadde

oben.21:8: . -

C. Vrage. #oeigºt toe-gegaan met gifmacſ? (

Antw. #ſmael oubt5ijnbe 15 jaet/ftenbebatmen mat merchan 3

#faat hielt/alg van hem/ſpottebe baet mete; 't meſtit & araſon,

qualitſt nam / bat?Ibraham Bagar met baer 35oon tnt benburg

moſt# «Ben.21:9. Saraſagh Hagars Sone ſpottende beſt

21:14. @Ba!.4:29.

C. Vrage. #oe##agar boefi tipt ben httnſe trag geſct?

Antw. #lg haer nintſten op mag / bathtſe van botſt met hart,

&oon te ſuſſen ſterren/ſt mietp bact #tinot onber een boom'# ?
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aatſt het nietſoubefienſternen: Both be engel nuanhaerttone
ſten/en meeg haer een fontepne: 3tiſoo bleef Iſmael in beſlBoca

"#artnerorgaans. Vrage. HIBler aaf op- -

C # jàren: mant alg hm nu bi# jaer oubt hDag/

belaſte ſºobt aen?Ibraham/bat buſijn ášone foube booben tot een

:banbe/ open. 22 : 2. Neemt nu uwen Sone, uwen eenigen die

y liefhebt, Iſaac, ende gaet henen na het landt Moria,ende offert

# aldaer tot een brandt-offer. H#ebp.11:17.

A. Vrage. Jig ban gſſaat ban fijn âBaber geboobt !

Antw. dſheen bn/ maer algſin bende ſoo berre nu ghehoogſaemt

habben/bat #ſaat alghebonden ſagh op het hout/en?[bgabam het

meg gbcreet babbe / ſoo heeft een gºngelunt hen bemeſ?ſbaabam

toe-geroepen/cnbe heeft hem bit offeren bethoorn/oſjen. 22:12. En

ſtreckt u handt niet aenden jongen, ende en doet hem niet. @Ben.

22: 9/IC,

B. Vrage. #ft:## getrouint ?

Antw. #a: âïBant als bnnuneertighiatr oubt mag /ſoo heeft

2Ibrahamſijn ſinecht gheſonben tot ſpmeâ32ienden in 3Beſopotae

mien/bemeſthebaerban baen gebracht heeft Rebecca, be3Buffet

ban Laban, Ben.24:2. Abrahamſeyde, treckt na mijn landt, ende

na mijn maegſchap,ende neemt mijn Sone Iſaac van daer een Vrou

we. @Ben.42:58/59.

c. Vrage hebben uit Abraham en Sara bepbe beleeft ?
Antw. jacen: ilàant Sata mag nu al gjeſtornen/oubt 3ijnbe

honbertſenen-en-tmintigbjaet/en mag begraben in beÃŠpelonthe

Mach-Pela, bie?ſbraham gijcſtocht heeft ban ºpheon/ boo? bier

honbert ſturften fiſber/ ſjen.23 : 2. Sara ſtorfte Kirach Arba, deſe

is Hebron in het landt Canaan. 4Ben.23:16.

B. Vrage. # g?Ibraham niet mederom getroumt !

Antw. Ja: lijn troumbe Ketura, bp meſtfie ſyp/boot een nieuïne

ontfangene jeught/berſtherbe #inberen gijemon: uotbalfoo dat

beſt ſhinderen maer eenighe gbeſthentſten ontfanghen hebben.be/

#ſaatſijn qErfgenaemig gebleben/ open.25:1. Abraham nam een

Vrouwe welcker naem was Ketura. Ben.25:5/6.

A. Vrage.##ſaat ſtinberen gemonnen bp ſitherta 3

Antw. mant afgijn mutſeſtighjaer oubt mas/ en bathy

Gobt meer-macſg ghebeben habbe/ig ſtebetra epnoeiijckſmanger

gemo:ben/enbe heeft tmcelingen gebaert/namelijtſt / Ezau, en Ja

cob, Ben. 25:34. Als nu de dagen vervult waren datſe barenſoude,

ſoo waren tweelingen in haer buyck. Ben.25:21/22.

€. Vrage of hebeurbeboe niet mat monberg ontremt begbehoogte

ban beſt ſtinberen?

Antw, ja: Ezau mierbt eerſt geboten / en hy was geheel als een

hayrigh kleedt: apart na miert Jacob geboren? Die met ſijn handt

Ezaus hielen vaſt hielt. ©en.25:25/26.

3D u Averadts
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Avondt-geſangh

Op de tweede Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 2. waerom raeſt dat volck met

- ſulcken hooghmoet, &c.

w- I• -

debt riep eerſt?[b?amtet een nieum âBerbonbt/

«En ſonbt hem om in Oſſanaan te moonen:

In ſanaan bm niet te eten bonbf)

i3et nieumâBethonbt en ſton hem niet oerſtboonen:

n tenſbena gºgmpten om te lenen/

attractfitt &ara in ûeg ſtoningbg hanbt :

3thaam ſtomt meneeſithna Canan groen/
&Doe mag in rijtk met ſtotij in't ſeibt lanbt.

2,

8Boog ijzerg boog# ſjabt HLoth beſteur/

H#n Hoog be3ijd ban $obomg bzuchthaerâBeſben:

jlſlaer ?fbgamfagb een open hemelg beur/

de obobt boog &obom 't ſhuate oogbeeſſieſbe:

ſg HLoth gepangen gingb met 35obomg 25unten/

3Boerebbe3thaam bemunt 'g opambtg hanbt:

dºllaer éobomg boltſt konb nu niet langer bupren/

lºor?{bgambaut/maecraetſite in den baanbt.

3
*

E##mag#

pt Hijagat; maerſijn &Sara mag onbzucijtbatt:

3Dit mag be# niet ban #ſtael ;

3JBaer &Saraſiet baer nanothſeſſg een uzucht naer:

gDe jonge Jifaat mierbtſtrathg beſmeben/

Daer na ſoe mitrbt bn alg ter boobt geſepbt;

Hillaerig perſoſt. Hºn heeft fijn ſpoot gebeten/

&oo micrgtikebetta hem terâ92ouuubtrepot,
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Van Jacob tot Joſeph.

- De derde Dagh.

C., Vrage. Ierfte 3tbaljam noth/ boe Ezau en Jacob ghehoren
hnierben ?',

-

- Antw. Jahn/maer niet lange barr na is Im ghtſtornen/oudt
# tjombert bijf-en-tſtbentigjaer/cnbchnig in het ſtipige graf

l In Sara begraben baat bepbcſnne Sonen/ Iſaac, en Iſinael, 45en.

25:8. Abraham gafden geeſt. @Ben.25:9/1c.

B. Vrage. I)oeſcefben Ezau en Jacob?

Antw, Jacobſcefdenzoom; maet Ezau leefde ongebonben/hn
# ſuft in de jacht/ en eens moeüe ban bejacht komen.be/ pct2

orijthm aen Jacob het rechtbanſijn eerſt-gehoogte/boot een ſtijgiº

tel toont JL)oeg: maerom in baer na Edomig gheheten / 't meldt

roodt beteutſtentloſsen. 25:33. Hy verkocht Jacob ſijn eerſt geboor

te ben.25:3o.#
C. Vrage ſhoe gingij het Jºſaat? -

Antw. #ſaatban gegiºpten miſſen.be renſtn ban meghennen

hongerg-noobt in ſamaan/miertban Gootbelaſt bij be 13biſiſtina

men te bettoenen : 3tſmaet bn/ ſcggenbebat ſteherraſjn Suſter

mag/in groot gebaet quam: Doch de Etoningb?tbinielerb ſtenbe

banberre bat JIſaat met Rebecca malbe / beſtrafte hem ober fijn

onboogſichtighenbr/oſsen. 26: 1c. Abimelechſeyde, wat is dit dat

ghy ons gedaen hebt? lichtelick hadde een van deſen volcke by uwe

, Huys-vrouwe gelegen. “Ben.26:1/8. º

A. Vrage. âlBag #ſtaat een meſ geſteſt il)an 3 -

Antw. #ſaat inſert gt5egent in bat Ianbt/ met honbert-boutige

bzurbten/ſoo bat beſ)hiſiſinnen hem benutten/ en beticn hem beta

tretften/open.26: 27. Iſaacſeyde tot haer, waerom zijt ghy tot my

# dewyle ghy my hatet,ende hebt my van u weggeſomden.
G5En...26:12. -

A. Vrage. #g &#5au oorſt getroumt? - -

Antw.ga/hn troumbe tmec (Canaanitiſche Alonten/tet ttorfe

bepbt banſijn ſauberg / 45en.26:35. Deſe waren Iſaac en Rebecca

een bitterheydt des geeſtes.

B. Vrage. Zijn Jacob en Ezaubenbeſiene ſtinberen gemetſt?

Antw, ſtellettababt Jacob tiener , maer Iſaat babt &#3au ſie

ber/on bat in geerne banſijn ilBiſot-bgaebt at/Gen.25:28. Iſaac

hadde Jacob lief

C. Vrage. Ja tuſſchen beſt ſtinberen geen onberftbepbt gemattfit
in hace 5egeningen ? -

Antw. #a: ſlDant alg ben oubeng: naarG5au"#
E3 NJ 2 t
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15.

bete3egenen/ biebaerom ten ſlPilot-bracht ginghjagen bootſijn

âDaber: Soo trotſt ſtelletta onbertuſſtijen beſtietheren ban#

#ſatoh aen / en een ſpnſe berenbende / martſite dat de blinde

#ſaatſijn &oon Jacob 3egijenbe/ in plaetſe ban &#3au/ Ben.

27: 28. Iſaacſeyde, Godt geve u van den dauw des Hemels. ſben.

27: 4/ 19.

Vrage. Iboe nam bit &#5au op alg hm te humg quam ?

Antw. #au besefjn #Bauer verſthitſten onethe begane mige

ſlagb/en ſtenbebat ben 3egben niet en mag te bet-roepen/ begon

in lumbe te ſchreeumpen/ en brengbbe Hatebſijn booöt/45en.27:41.

Ezauſeyde, ick ſal mijn Broeder Jacob doodeu. «ben.27:28 gebz.
12: 17.

Vrage. Hyoemaetſtte het Jacob !

Antw. &ijn ſBuberg ſomben hem ban hung naſijn ſêom La

ban toe/enbe onber-megen beg nachtg ruſtenbe op het pelot/ſagij

# een Hemels Ladder, en mierûtban oboot bertrooſt door groote

eloften/open. 28: 13. De Heere ſeyde, dit landt daer ghy op leght

te ſlapen ſalick u geven, en de uwen zade. Ben.28:5/11.

C. Vrage. igoe bloegh bemºſſatou ober beſemerſtijnninge?

'

C.

Antw. #jatob ontſtelt/en bermondert 3ijnbe/ bebe een heſofte

aen Bobt/bat bp tot bantſt banfijnghelurftige meberſtomſt/bate

een buug Goûtg foute timmeren/en betbiente ban al# goeûte

ren aen be gºoörg-bienſt geben/qBen.28: 21. De Heere ſalmy tot

een Godt zijn. @Ben.28:16/19/22.

Vrage. #oe gingh bet#Jacob berber opfijn renſt ?

Antw, poo: een monnerlijtſte beſtieringhe «Bobtg/hequam in

op 't beſbt kenniſſeban ſtatbel.fijn jairbte/ enfoo mierbt hp ban

fijn ſDom Laban tefinen hupſe ontfangen/ en bcmelſtomt/o Ben.

29: 6. Rachel de Dochter van Laban, quam met de Schapen. Gen.

' 29: IC/ 13.

B.

A.

Vrage. 13oe guam Jacobiſtarbeſte ſtemmen? -

Antw. #atbelguam met haer âDaberg Schapen acn/ombie te

laten brintſten: #ſatoh mentelbebe ſteen van be put begaP:inck

bathg/enſoo miert hp baer hennenbe. Ben.29:9/1c.

Vrage. âldat belegatoh in Jabang hupg 3 -

Antw. Jatohnuſenen-en-tſchentighjaer oubt5ijnbe/ beloofde

Nat bp boogfijn jàitijte Rachel, bie ſtijoon mag/4ſaban febenjas

ren foute dienen/ 't meſth by niet blijûtſchap ghebaen heeft/ G5eit,

A.

29:2o. Alſoo diende Jacob om Rachelſeven jaren. 45eit. 29:19.

Vrage. (GEccumbe Joe Hatoh terſtont met ſtatbel ? -

Antw. dpren: ilBant als hp mepnue met ſtarſjeſ te trouinen/

ſoofagbhp 'g mongheng/bat beſtheſe IIraby hem lagh/'t meſtſt

3Laban ner-ertuſcert hebben op be gijemoonte ban bat IIaniſt/ſoo

neemt Jacob aen noch andere ſchen jaren boog ſtartjeſ te bienen/

en op beſt belofte troumile# na ſepen bagijen ootſt ſtatijei/ 45cm.

29; 26. Laban ſcyde, men doet alſoo niet hier te landen, dam:
s" e

* . - :'

t

t

(

q

d

k

V



Avondt-oefeninge. * 521

i

# ſoude uyt-gheven voor de eerſt-gheborene. Gen. 29:

25/27/2
B. n:" H#eeft Jatoh bp beſe tinee 492oumen ſtinberen gijemona

Antw. Beninſe Leaſoo niet beminbt mag ban Jacob gbelijdt

3ſtatbel/ſoo gaf Bobt haar beſen 3egenvùatſe beſe bier &onen baere

be / Ruben, Simeon, Levi, Juda : termijl ſtarhei onbzuchtbaer

'mag / 65en.39: 31. Doe nu Godt ſagh dat Lea gehaet was,opende

hy hare Baer-moeder, doch Rachel was onvruchtbaer. Gen. 29:

32/33/34/35. - - -

G. Vrage. Hij oe hicſt ſjaer HachcI ſjiet olier !

Antw. iftarhelmp bigb3ijntje op hart, Suſter/ en onberbulbigh

tegen hart ſlaan/ gaf uit miſtrooſtigbembt haer Pienſt-maeght

Bilha aen ſjaer Jºlaan/ be meitſte bp, Jacobſmanghet nungbende/

baeröe beſe;&onen/ Dan, en Naphthali, qBen.3o: 1. Rachelſey

de tot Jacob, geeft my Kinderen, of ſoo niet, ſoo benick doodt.

G5en.3o:6/8.

B. Vrage. âlPat bebe Lea boe ! -

Antw. Lea op-houdende ban haren/gaf ootſt haer Dienſtmaegt

Zilpa aen Jacob/be melrſte bp Jacobſmanger gijemo:ben 3ijn.be

baerbe Souten/ Gad, en Aſſur, Gen. 3o:9. Doe nu Lea ſagh dat ſy

ophielt van baren, gaf ſy oock haer Dienſtmaeght Zilpa aen Jacob.

en..3C:II/I3,

A. Vrage. #eeft Leaſefte geen ſtinberen meer gebaert :

Antw, #afin: llpant aig haer 3Soon ſtuben 5ijnde een ſtnetht

je ban bier jaer eenigije meſ-tuntkende bloemtjes ſjabt g!jeplucht/

bacriſtacheſ ſuft toe babbe/ſoo bedongh Lea barr boog/ dat Satoh

bnijaer bien nacht foute ſlapen / en ſoo meberomſnangijet muoze

identie / baerūe ſuſjaer rijfben Sone Iſſaſchar, baer na bacrüe fin

oorſi Zebulon, en ſjaer 35ochter Dina, Gen. 3o : 16. Leaſeyde tot

## ſult tot my in-komen, want ick hebbe u om loon ſeker

ijck gehuyrt. @Ben.3ö:14/20/21.

Antw. jàren : Hillaetſin oorſt ben?ucht mo:benbe/haerbeijaer

3Sone Joſeph, Gent.3o:22. Godt ghedachte oock aen Rachel, ende,

verhoordeſe, ende opende haer Baer moeder. 45en.3c:23/24.

Vrage. #g Rachel altijbt# gebieden 3

| R. Vrage. 25leef Hatchnotij in Iſabang dienſt?

Antw. ?tig nu het tmcebeſcuente jaer vaſt ten ºnnut liep / hoe

#oſeph ghehoren microt/en alg atoh miſte netreuſen/ omhoog

fijn enge lºupſgefin te ſongen/ ſoo brûough Laban bat typnotiſeg

jaren foute bnijem binnen in fijn bienſt 7 mitg foube ſlaban baer

hoogaen Jacob een goede belooninige gljenen/ dºen. 3C:28. Laban

ſeyde, noemt my uyt-druckelijck uwen loon die icku gheven ſal.

G5en,3C:25/26/30. - - • -- a -'.

C. vrage, ſenrfingh Jacobfijn bebongenſoon met niembtſtijand

Antw. #hten : âlâant aig #atoli bootſijn oorrigje Dienſt gaat
e . - . &P û 3 bebon
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bebongen het geſpickelde, gepleckte, en het bruyne 33et onber Mae

bang Liubben/ en bat bit tot noo!-beeſ ban Hatobupt-biel / niet

tegenſtaenbe iſ abang bebgiegherpe/ſoo mierben Labang &onen

bergrainf/en ſlaban ſcibe begon bcmſup? aen teffen/oſsen. 31 : 1.

De Sonen Labans ſeyden, Jacob heeft ghenomen alles wat ons Va

ders was. Gen. 3C:41/42/43. Ben.31:2/7.

Vrage. l'Aat ücüe Tatoh hoe ? -

Antw. Jacob nam poo? / op het toe-ſtemmen ban benbeſtane

33;oumen botgheng Goutgſaft/te blutijten upt ſlabang bung /

gelijtli by Gotli in ſtiftjembt beoe/ Gen.31 : 18. Jacob voerde al ſijn

Vee wegh,en al ſijn have, om te komen by ſynen Vader Iſaac. «Ben.
31:4/5/13. e

Vrage. #orbieſt fith IIabanaſg bp bitterſtont 2 ,

Antw, ſlaban/hitnerſtaenbe/heeft met 'erbarſtin grammen

gbemoebe Tatouna-gbejaeght/ both bemple Bobt hemberboden

babbe eenigbiecht aen Jacob te doen / ſoo beoefjn ſhy Jacob hoe

inenbe/niet anberg/alg dat buftſaeghbe ober #atobg bepmelijcft !

bliichten/maet tegen fith Jatch verontſchuldighbe: entebat bij

ſorijf naſijn afgodiſche 25teſten/ borg niets binnenbe/ig ijp met

beienbrſchap meüerom naer 'jurig gijcheert / open. 31 : 55. Laban

ſtont des morgens vroegh op,hy kuſte ſijn Dochters,ende zegende

ſe,eude Laban trockhenen,ende keerde weder naſijn plaetſe: «Ben.

*##
-

-

. Vrage. dºp mat maniere5ijnſin van maſſtanberen geſchepben ?

Antw. #Laban berende een maeſtijbt/en ſnaten met malfianbea

ren in bacûe: baet na bebonghen hebbende dat Jacobſijn&Dochtta

Een melfoute handelen/fteſoebp eenige ſteenen/tot getuigen dat
üc een# ben anderen ten quaūe niet meer ſouüe naderen. Cell

3 I:45/46/3ft.

Vrage.#gingb het Jarchinſijn hoogt-renſen !

Antw. jareb mat ghetrooſt 5ijntje boo: het geſichte bandengte
Het macroni bp die plaetſe noemde Mahhanaim, ontfangijt tubine

geilat fijn 252ocûct Ezau hem tegen quam met bier bottbert.dlianº

Tien/'t meſtſt hem ſter ontſtelte/agen.32:7. Doe vreeſde Jacobſeer,

ende hem was bange. Ben.32:5/6. -

Vrage. il)at brûe ſarcb in Seſe benaumthenot 8 -

Antw, Jarobnan boo: eerſt fijn toevlucht totofobt/boot een

tieberigh en geſoobigh gijebröt; baer na berenbebn een gheftijenth

Hanffin #3ee boo: 455au: «Enbéennisclijtſtoeroepſbeijn fijn 1)uwſe

geſin in ûzie troupen/ op hope/ſoo &#5au op het cene acn aenbicl/

bat de andere ontſtomen fouben/oſsen.32: ir. Jacobſeyde, ô Hee

re, ruckt my uyt mijns Broeders handt. Gen. 32:8/9/2c,

n: #ocºntactlife het jarob bezberg/doe íjn ijoogte bat&#5att
8JCtiſt E -

Antw. Sarobſonbrfijn #upſgbeſin enaerebeg nathrg over te

fictiere: botpijpſelnetiatſinan tien natjt niet mete":
- - lj

*
--

- *



Avondt-oefeninge. 423

fijtk om nothmatig in cenſaemljembt te oneriger te bibben/ gºden,

32:24. Jacob bleef alleen over. (bcn.32:22/23.

G. Vrage. HIPat meber-baren habt ijn in fijn cenſaenthcubt ?

Antw. Daer quam be engel beg âDerbonbtg in ſchijn ban een

3ſlaan met bcm mo?ſtelen: Dorh?tbaljammertſientje dat dit een

«EngeImag/mogffelde tot bt bagcraet toe/enbe en miſbc ben 45ne

geſ niet laten gaen/ boog bat by ban ben ghe3egent mag / Gen.

32:26. Jacobſeyde, ick en ſal u niet gaen laten, tenzy dat ghy my

- zegent. Gen. 32:24. 19oſ.2:5. -

, G. Vrage. Hl)at mag be unthoniffe ban beſc mo?ſtelinge 3

-' Antw. ?{lg 3 atob ben 3egen boot veranderinghe banſijn 11aem

Jacob in de nacm Iſraël beſtomen habt / horb aen te heupc mere

inintfit 3ijnbegbemo:ben/footpnbigbbebe morſteling je met ben

- bageraet/en Jacob noemde die plattſe Pniel, Gen. 32; 3. Jacob

noemde de naem dierplaetſe Pniel, want (ſeyde hy)ick hebbe Godt

geſien. @Beni.32:27/28.

B. Vrage l'oeſten het af/boeg:3aubn Jacob guam 2

Antw. Ezau heeft het geſchenth ontfangen/ſoo veranberbedſ ob

ſijn berte/enbeſp hebben maſſianteren in minne bemelſtomt/ſoa

Dat 455au Uerſofijt fijne 3klannen tot Jacobg beluatinge te laten:

JI)aer Sſatoh fith op 453au niet betroumen.be/ ertliſeeröe bit / en

alſoo trotſten ſil in nzebe ban malkanderen af/3'atob honien.be tot

Zichem toe/almaer in een ſtuk landte ſtotijt/öen.33:4. Doe liep

Ezauhem tegemoete,en vattede hem inden arm, en omhelſde hem,

en kuſte hem : ende ſy weenden. ©en,33:13/14/18/19.
C. bi# 19oe gingb het Jacob/ boefjn fith bact bij Xitbcm ont

e

Antw. ?tig ſpina/nu houmbatt 3ijnbe/be Dothteren begſanog

ginghſtenbanſſen/ ſooſmicrotſe ban zichem/ be Sone man He
r mor be IIanbt-boogijt geſchonden: en ten â92oume aen beni 3ijna

1 ide gemo:ben/ onder ronbitieman hat hij met fijne 2burgerg beſnee

ben ſoubc mogben / ſoo 3ijn Simeon en Levi in beſtabt ghcbalſen/

d hebben aſtcg nermoogt/en baet Suſter mcbcromunctie genomen/

k open.34: 26. Sy ſloegen oock Hemor en ſynen SoneZichem doodt

-

met de ſcherpte des ſwaerts,ende ſy namen Dina uyt Zichems huys.

45en.34:1/2/17/18. - -

B. Vrage. 1)oe nam bit Tatch op 3

Antw. jacob mag too:nigb over beſt meebthentit/ en hebucht

3ijnbe boog onghejmatſt te ſuſſen lijden/ ſoo bertruſbe bn Jan baer

1ia Ephrathtor/op-gemetſit 3ijnbc boo: @ſjobtg ſaff/4Gen.35:3. Ja

cobſeyde, komt aen, laet ons ons op-maken, ende op-trecken na

Beth-el,en ick ſal daer een Altaer# den God die my antwoor

de, ten dage mynerbenauwtheydt. oſsen. 35:1/2/3/6/7.

C. Vrage. #'er niet buſonberg boog genaſſen in bit berreufen !

Antw. #a het: mant als jij in het opb:clien fijn tºupſgrſin gea

ſuppert babbe van de âfgoben/ſoo#" berſtbgidiinge#
- 4 -

er
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het ſambt-boltk/ſoo batſjn in niebe berrepſbe: Jſlaer eer ºp te

Ephrath quam/ſon ſtoºf eerſt Debora beâBotbtſter/en baer na ſtof

Rachel, in het ſtinber-bebbe ban Benjamin, Ben.35: 19. Alſoa

ſtorf Rachel, ende ſy wierdt begraven aen den wegh na Ephrath,dat

is, Bethlehem. ſjen.35:2/8/1

B. Vrage, heeft Jacob niet meer #jupg-ſitupſſen gebabt !

Antw. Ja bp: âBant aſg by ftth babt te ruſt begbenen met fijn

pſgefin/ſoo beſliep RubenfijngaBaberg 25p-mijf Bilha,'t meitſt

%jatobſoo qualijtſt nam/bat ijp hem op ſijn boobt-hebbe het recht

ban eerſt gehoogte ontſepbe/ogen.35:22. Ruben lagh by Bilhaſijns

Vaders By-wijf, ende Iſraël hoorde het. Ben.49:34.

G. vrage, Hjoe ig't onbertuſſchen met gt5au gegaen? '

Antw. d55autroumbe berſchepte 32goumen / en mon beet ſtine

beren/met meſtſte bp moonbete Seïr, onder beſe mag?tna/ bie be

dºlluml-rgeten eerſt heeft gebonden: BeanbereÃŠonen van Gyau

waren machtigeâBogſten en ſtioningen/ ſjen.36.

Avondt-geſangh

Op de derde Dagh van de Maendt.

Stemme: 3)ſalm 5e. Godt die den Goden Heet

is ſpreken ſal, &c.

I•

zauen Tatch bracht ſtebetra hoopt:

2tbinielerb mierút ûoog ſiebett behoogt.

2tig ſa't nu boo: ouderdom mag blindt/ .

35oo ſocijthm 't HIOiſot-h:acbt ban fijn oubtſte ſtinbt:

JElaer eet bat «E5an 't ſlèiſbt-bgaebt babt gekregen

ſºaü Jacob megijfjn ſºaberg beſte 5egen. -

2.

3Doeberſte 455au upt in naer geſittijt;

gºn 3'atob moft boog gt5au op be blucht:

#n renſt na ſlaban: ?tſg hm ſtep op 't beſt/

&oo mietbt hem baer een ſjemeiſch 4Ieer geffelt.

#n gingt niet iſ abang bepbe Pothterg paren/

eën Diend om ſtatijei tmce-maciſt ben jaren,

##pnitaene etn Joſepl) ooth 't. -

#n fotht fijn ºpgen33ce op ſlabang belt:

&ijl138gen nlaetſite iLaban ſter ontſtelt:

âIn
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#ſg gn hmon Ilahang toorn begon te buthten/ - -

&Boe ig bp metfijn 13upſgeſin gaen blucijten.

4•

3Berboſght/hp ſtutte 3Labang gram gemoet:

3Paet na guam q55au gram hem tegemoet:

#y morſtelt met Bobt: &#3an microtſjn painbt:

äbaer na microt Dina ban#ijen beminot;

3Dit hoſte 2Zichemg 25utgerg boobe monben:

&Baer na heeft ſtuhen Jacobg hebt geſchonden.

Van Joſeph tot Moſes.

De vierde Dagh.

- A. Vrage.#ig het Joſeph in ſijn ſeben gegaen ?

Antw. joſeph nu oudt 3ijnbeſchenthienjaer / íg ban fijn 43a

ber gheſonöen om te bernemen hoe het fijn 252oeberg op het beſbt

by %ithem aimaechten: ºnbebaer konien.be/na barſe hem in een

put babben gemoppen/hebbenſe bemaen de ſlainianitiſche ſtoop

lieden perftocht / Beneſ. 37: 28. Sy trocken Joſeph uyt den kuyl,

ende verkochten hem aen de Iſmaëliten voor twintigh Silverlin

gen. - -

B. , Vrage ſlaag er niemanbt onter Joſephg 25:oeberg bie bit

ſocijt te beletten ?

Antw. #la/mant afg beanbere 252oebcrg goſeph miſben boobe

# ſooſtelbeſithſiuben hart tegen/ en herloſte Joſeph van de

oobt: en toe latente battºp in een huplfoube gemozpen mo:ben/

##hem tot ſijn âBauer meüerom te bgengben/ open. 37:
2O/ 2I/ 22,

B. Vrage. H#oe geſchiebe het/ batſm hem herkochten !

Antw. juba/ngeeſënte batſ hem noch ſouten boot en/ratie/

batmenrijemſoutienerkoopen/gben.37:26.

C. Vrage. HIBarrom behen bit biºbgoeberg ban Joſeph !

Antw. &n beben bit# npbigbepbt / om hat Tatoh haer 33a

ber Joſephmat ſieber babt als baer : «En oothfoo miloenſn hier

boog Hoſephg begomſeugenachtigh maſten/gben.37:3. Iſraël had

de Joſeph lief boven alle ſyne Sonen. Ben.37:4/5. * --

8. Vrage. âlDat b?oom babt #oſepgb ban gebzoomt ?

Antw. ibn boombe batſjn 252oeberg Schoonen / ſith haghen

boogfijn Stijoof: en ooth/bat te Son en be Jilºane booghem hoe

gen/effen.37:9. De Son, en de Maen,en elf Sterren bogen ſich voor

my neder, ſjen.37:7.

C. Vrage. âlBaerom mag ijaer beſen b?oom tegen bebogſt ?

Antw. &!! boot-ſagijen batt upt# #oſeph een groot#
5 - 0ll
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foubc mothen/en batſ, alle boot fithfouben moeten berntberen/

65en. 37 ; 8. Syne Broeders ſeyden, ſult ghy dan gantſchelijck over

OnS# ?# IC. tſt

B. - Vrage. Hºoe ſocijtenſ, ſjaer ſeſben te ontſtbuſbigben boot baer

32abet bam beſe bacbt ?

Antw. &n boobcben een 25eeſt/ en hoopten Joſephg ſtork in

bat bſcebt/en ſonden biertjroth tot baerâBabet: die baer unt ooze

beeſbe/bat #jofepij betſtij&qtt luagban een milüt gebierte/ en bact

lonktſect begonde te treuren/ Geneſ. 37: 33. Jacobſeyde, het is
mijns Soons Rock, een boos gedierte heeft ſeni op gegeten. @ptn.

37:31/32/34'35. . -

A. Vrage ilbaer micrbt Toſeph ijenen## - .

Antw. #pa «Egypten/almaer in berkorpt microtaen Hºotipbar)
een ban# l?obclingen/Gjen.37:28. Sy brachten Joſeph na

Egypten. @Ben.39:I. .

B. Vrage. Hºot bielben bact Joſephg 25:oeberenbn haer âDaber 3

Antw. &nſorijten hem te trooſten/imaet alg #ſatob hierftreue

rentie over Joſeph/ſoo konbe bit Juda niet langetſien/ mlaer bij

nettrotſt unt fijn âBaberg ijupg/Gen. 38:1. Het geſchiede ter ſelf

der tijdt, dat Juda van ſyne Broederen af-toogh. d5en.37:35.

- # âl9ät bcbe Juda, alg in man fitne25cceberen mag afghte

trottten ºf -

Antw. Tubatroumbe een CanaanitiſcheâD:oum/bit genaemt

mag Sua, be meicke ijembaerbe b?ie &onen/ Er, Onan, tnút Sela,

cBen.38:2, Juda nam Sua tot ſijn Vrouw. Ben.38:4/5.

G. . #ijn beſcášonen van Juda ghettouhut/ algſh nu groot

buietbgn :

Antw. #ſa: mant Er trouwdeeen abtoum bie Thamar genaemt

mag : Hillaer ſtethenbeſonûet ſtinůeren/ ſao troumbe Onanſijn

2520eberg ilBcüume/bie dorſt guain te ſterben: &og bat (diljalilat !

foutje binnen machten afgildebime/ tot bat Sela groot gemo:ben

mog/om dan ootſt aen hem getrouint te mo:ben/ ſjen.38:II. Juda

ſeyde, blijft Weduwe in u Vaders huys, tot dat mijn Sone Selagroot

geworden ſal zijn. «Ben.38:6/7/9.

c. Vrage. #eeft Thamar, beſt tijûtunt-gemachthebbendt/Sela barr

na gettollnuf d .

Antw.. jàren/ maer afg Judaunt-ſteſſotht/breeſenbebat ootſt

zëelaſouheffernen/ſooſemöe Thamar haer âlèrbume-fileebt af/en

hebe een ijoeten-ſtſeet acn/maer in fin bn ben meg ging fitten/4ſſen.

38: 14. Want ſy ſagh dat Sela groot gheworden was, en dat hy haer.

niet ter Vrouwe was gegeven. Ben.38:12/13.

B. Vrage. âlpat meber-naren babtſm in beſcſiſeebinged -

Antw. #uba/bact3ëtigoon-bader/bact baer fienbe/entie ſnelle

ttentie dat het een ijoere mag/beſmatigherbeijaet / onber belofte

ran een ſºenten-boch/bie bnijaer ſentien ſoube/gatenbrfijn ſingly/

ètaf/en &noet tot een panút by hatt/Gen. 38: 17. Juda##
1C
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ick ſal u een Geyten-bockſenden. @Beneſ:38: 18. L.

C., Vrage. Hjoed:oegbfitij Juda, boebp perftonbt batſjn Schoon

ûocijtet (QIljalilat beſmangert mag d

Antw, lºn bermeeg baer om verbaanbt te mo:ben / maer here

ſtaenūe batijnſelbe bejlaan mag bietjaer nerontreinight babbe /

-
ſoo ſpgath bn haer bpm/en beſchulbighbt hem ſciben/ofen. 38: 26.

x:* Judaſeyde, ſy is rechtveerdigher dan ick, daerom, om dat ickhaer

E: mijn Sone Sela niet gegeven hebbe. «Ben.38:24/25.

k: m. Vrage. 1)orgingſjiiet Joſeph onbertuſſtijen in Egypten? -.

gs- Antw. joſeph berſtotijt3ijnbeaen botiphar/bloegh fith inſijn

tienſt ſoo mei/batſijn ſject het gamtſche buuſghefinaen hem bete

* * trotſmile /maer boog ootſt bcc15egeng eber bat 1)tipſgbeſin quam/

trºk gBen.39: 4. Potiphar ſtelde hem over ſijn huys, en al wat hy hadde

mag ſtelde hy in ſijn handt. Ben.39:2/3/6.

A. Vrage, 25leef Joſeph in beſeftact 3

::# Antw. dſcen: maer alg de 19upg-ptoum ban ſpotiphar op hem

iſ Jiſ perliefde/ ende algſp hem tot haer mit niet ſtonbepeelothen/ſoo

ſtºn 3 heſtbulbigbbeſt beni/bat ºp haar babt miſſen ontceren : ilBaer

uitz- mber Joſeph in de gepangeniſſemietbt gemo:pen/oſsen.39:2g. Jo

n: ## ſephs Heere nam hem, ende leverde hem in het Ghevangen-huys.

inië Gen.39:Ig/I7. - -

c. Vrage. #oeftonbeſu Joſephbughtſtbuſnigen?

tºt Antw. ?itgſmaſten met Joſeph in buyg 5ijnbe/berſocht batbn

ad,ſº bm haer miſte ſtomen ſlapen/ en alg bn bat mengherbe/ en op te

j, bilitſjt gingh/ſoo greepſv hem bn be 3Pantel/en ijp dit beriatene

#### be/ hielbtſji bic jl)anteſbnijaer/ en toonbe bit aen ijaer Jllan/

ſeggen.be/ bat ſi unt breeg pan berkracht te ſuſſen mogben/babbe

in rº geroepen om buipt/en dat Joſeph bor mag gaentoopen/latende

## fijn illantelbnijact hebbe. &#en. 9.

# B. Vrage dºor gingb het Joſeph in het gevangen hung 3. .

oppº Antw. &#ootgſjanbt mag ſoo genadighouet hem/bat in 'mierbt

## geſteltalg @pfienberg ober be andere gevangene/open.39:22: De

## ## het Ghevangen-huys gaf alle de ghevangene in Joſephs

andt. Çöen.39:23.

## C. h# âDieſt er niet merg bm-ſonberg hoog in het ghegangben

ung d

## Antw. Ja het : 3Dc 5thentſter en be 25atſter van Pharao bacc

### gehangen# bzoomten moet een b;oom/bie Joſeph ijaer uilt

infº lenbe; ºnbenafijn uitleggingemferbt de Backer op-gehangen ?

in je en de Schencker mierbt herſtelt in fijn potighcffaet / op anten 3 oa
t ſeph perſocht/bat in aen hem miſbe gebencíten/gbrn. 4C: 2r. Pha

rao dede denoverſten der Schenckeren weder keeren tot ſijn ampt.

## &. 22. Maer den Overſten der Backeren hingh hy op. Çöen. 4o: 5/

Nºkiº 9/IC/13/14. .

C. Vrage. âlaat broomhaut beºgatſier en besthentſter?

Antw. De Štijentſter bgoombe dat in baie ilfijn-ranchenfagh

- - en
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en baer ſpijn lint petſte in een 25eſter/ bie hp in Aharaog ſjanbt

gaf: De 25ather bloombe/batijn ogte manden met 25:oobt opfijn

ijooft ûgoegij/en dat de begelen barrupt quamen eten/d Ben.42.

C. Vrage iºde ſeptie 3'oſeph beſc byoomen upt 3

Antw. 13p ſepbe bat be baie ſtandtenbebuubeben briebagijen/

na meſtſte rijbt be3tijencker in fijn ampt berfteſt foube mogben:

«En dat de drie Lio?ben betecthenbtn baie baghen/mart meitſte tijbt !

be2bacher ſoude luo;ben op-gehangen/Gen. 33.

C. Vrage. 1. oeftont het ondertuſſtijen met Joſephs geflatijte?

Antw. &ijn opgoot nader gifaat oubt 3ijnbeijonbert en tachtig

jaer/bie nu met drie-en-brertigb jaren blintt te hebbe gelegen babe

be/ig ontrent heſen mbt geſtoppen/enig begranen van herbeſpne

3onen/Jacob, en Ezau &#en.35:29. Iſaac gafden geeſt, ende ſync

Sonen, Ezau# begroeven hem. Ben.35:28.

Vrage. Hig J # be gehangeniſſe gebleven? -

Antw, dPeën: ſpant na bettoopbantmes jaren ig bp hoogte

uptiegginge ban 3Pharaog bgoonnen monberiijtſt perſoft/ende tot

een groot iſ)eer in dêglipten gemartſit/gben.4f: 14. Phatao ſondt,

ende dede Joſeph haeſtelijckuyt den kuyl komen. Ben. 41:41,

Vrage. t babbe Pharao gebzoomt ?

Antw. lyn ûgoombe tot mee-marſ in eene nacht/ bathm ſchen

bette / en ſenen maghere ſtoepenſagh op-konten uut be fiebiere de

Nijl: en bat ûe maghere ſtoepen be bette op aten: ſBodt beoombe

/bat bpſchen hoſte aprenſagh/enſchen boare auren/en dat de

o?re berfſonden bieboſſe anten/gben. 41: 4. Die koeyen leelijck

van aenſien, en dunne van vleeſche,aten op die ſeven koeyen ſchoon

van aenſien. Ben.41:2/3/7.

9. Vrage. #oegerartkte Joſeph boo; mſobel ban brſenboomupt

het gehangen-huyg 2

Antw. ?tſg HDharao be untſegginge ban beſen bgoorn milbe mee

ten/ en dat niemanbtban fijn mpſe IIitben hem bie ſtonden bera

Haren/ſon miecht te schenrſter aen Joſeph bentſtente: ende bact

lop mierbt 3oſeph ontboben/ om beſcn boom uit te leggen/Gen.

41: 8. Pharao vertelde ſynen droom, maer daer en was niemandt

dieſe Pharaouyt-leyde 35en.41:9/12/14.

Vrage. #oeſen de Joſeph beſen bgoom upt ?

Antw. lynſeybe dat de ſchen nette ſtoepen en beſchenboſſt alle

ren hebunten ſchen operbiachige jaren: inacr bat te ſenen magere

Hoepen/en beſcben Moºre anten /beteerſienbenſtben onbzuchtbare

B.

jaren bie ober tegppten komen ſouben : «En bact gaf hij pijarao

beſe raebt / bathln in de b2uchtbare jaren goede hoog-raebt loude

op-bocn/ 45en. 41 : 29. Joſeph feyde, ſiet in de ſevenaenkomende

jaren ſalder grooten overvloedt zijn in den gantſchen Egypten-lan

de ſben.41:26/53/34.

Vrage. l'oe nam Pharao beſc uptſegginge op 3

Antw. Hºn beloofde dat het alſoofolibt gijeſtijicbett/ en#
Iljaſſiſt

1
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het bijfbe-beelnama het ghemag in bit

oBen.41:49. Alſoo bracht Joſeph by een ſet

zandt der Zee. ſben.41:41/43/45.

C. Antw. #J'g Joſeph ongetroumt gebleben in bele..

Antw.j heen: 3TBaer ijp nu bertigbjaer oubt 3ijnût,

troumt Aſnath, be 3Dochterban Botipljera/ ſºberſte man v

meitſie bn gemonnen heeft thmee àonen/bie Im noemde / Manatie,

en Ephraim, 63en.41: 51. Joſeph werden twee Sonen geboren eer

der een jaer des hongers aenquam. «Ben.41:45/46.

# onbgurijtbare jaren aſieen ober Giglipten

Ianbt geſtomen ? - -

Antw. JBeen/ maer ootſt ober ambere IIanbcn/ ſoo batſe na

&#gnpten om ſtoren man alle kanten aen-quamen : gbelijdt ootſt

3Jacob / Joſephg 39aber/ fijn &onen af-ſonbt na het tºneebe on

bzut rjaer / om ſtoren te ſtompen in Egypten/ open. 42 : 2.

Jacobſeyde, ſietick hebbe ghehoort, dat er koorn in Egypten is,

# er henen af, koopt ons koren van daer, op dat wy leven.

€11,4I:57.
- 7

B. ſt #neasten 3Joſeph terſtonbt aen ſijn 252ocberen bca

Cnut ºf

t

Le

##

y

V

Antw. HBeen: maer Joſeph bieſtſich bzeemt/noemde haer 33rre

ſpieberg/milde in hart meter-ſiteren/bat Benjamin metenloft hoe

men: onbertuſrijen moſt Simeon fuo ſange in dEgmpten binnen :

qën baer na Benjamin mede-bgengenbe/maet noo:Juda by fijn loa

ber bogge bleef/bebe Joſephfijn 25eſter in 25enjaning farſi ſtelten/

boet haer achter-haſen/en alg gehangene meüerom hoinen/Geil.

42: 17. Joſeph ſetteſe drie dagen te ſamen in bewaringe, Gen. 42 :

7/9/37. @5til.43:9/17.

B. . Vrage igoe miaetſite fith Joſeph ennûelijtſt acnſhne 25gocberen
behenöt d -

Antw, ?tſgfijn ºpzoeberg bier onet ſcet berffaghen maren/ en

hartſonben in Joſephg berſtoopingchtſaen geboeſoen/bibbenbe

#oſepp om genade om baren ouben âBauerg miſle/ſco honbeſith

#oſeph niet langher bebutinghen/maer upt-berſtenbe in tranen/

maetſite fithſeiben aen ſyne 25goederen behenbt/cºöen.45 ; 4. Doe

ſeyde hy, ick ben Joſeph uwe Broeder, dienghy na Egypten ver

kocht hebt. Ben.44:18/28/34.

6. Vrage. llpatig hier op gepoſght ? -

Antw. ?tſg Joſephbact habt geruſt geſteſt ober bietroumlooſe

beth.oopinge: en alg ijn berftonbt/bat het Bharao met bebieſ/bat

fijn 52oeberg baer maten/ſoo# hij magenen/en geſthenthen/

romfijnſ)aber met fijn geheeſel)upſgefin na eegnpten te boen ſto2

men/ofen. 45:18. Nemet uwen Vader, en de uwe Huyſgeſinnen, en

de komet tot my. ſjen.45:7/21.

C. Vrage ipot jieſtfkb 2atobatg in bit boogbt # '
AntW.
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-maten berbrijbt) en quam met aſſijtt

ltſebentigſj zielen/na &#ampten af/oubt

dertigh jaer / ende microt gheplaerg in het landt

,9 : 1. Iſrael verreyſde met al dat hy hadde. Cen.

ge. Eee ging het in egypten-ſantſt met ben honger?
Antw. ©e &#gyptenaerg betſtochten al mat fit babben / om

25goobt te hoopen : 25ebaſben be logieſterg/bie ſjaer onderhoudt

van Bijarao outfingben ; baer na gaf haer Joſeph ſtoren om te

3aenen/maer urbict ober het 1Lambt het bijfûr-bcel ban te inſtonia

ſten boog Mijarao / en dat boog aſſeboſgenbe tpb.cn/ 45en 47: 2o.

Alſoo kocht# het gheheele landt van Egypten voor Pharao.

oſſen. 47:17/18/22/26. - -

A. Vrage. 25leef Jacob in &#gypten ! -

Antw, ja/ gelijtſt in baer geſtognentg/oubt 5ijnbe honberfſt

ben-en-betrtigjjjaer/cºöen.#33. Jacob leyde ſijn voeten ter neder

op het bedde, en gafden geeſt. -

B. Vrage. l3at bebe Jacob opfijn fietſt-bebbe?

Antw. #n bebt ſpile 35onen boo: bein komen/algoock bt tmte

35onen ban Hoſeph) enbe3egenbe ſjaer/en boog-ſepbe bacr 't geen

haer geſlachte ſoube ober-homen / ſjen. 49: I. Daer na riep Jacob

ſyne Sonen, ende hyſeyde, verſamelt u, ende ick ſalu verkondigen,
't#dat u in de navolghende daghen weder-varen ſal. «5en.

48: 16. -

C. Vrage ſlaat geſtbiebena Jacobg boottº:

Antw. #n microt gelijtk hyberſocht babbe/upt ſegmpten giſte

boert/ en bij fitneâBaberen in ſanaan begraben : Baer na /#loa

ſephſith op nicumg metfgne 25goederen perſoenenbe/ hebben ſin

eenighen tijbt ingoeten natbe en 3eghen gijeireft/en cpnbelijtſt tg

ootſt Joſeph geſtogben/ oubt 3ijnbe honbert en tbienjaer: brrſoete

henbe onbet bambt ban ecbe / batſe ſijn boobe beenberen met bact

1mt oºgppten fouben mtbeboeren/ aig fit baer naſouben na ſa

naan berrenſen/GBen. 5o: 26. Ende Joſeph ſtorf, oudt zijnde hon

dert#n jaren, ende ſy balſemden hem. Ben. 47: 3o. «Dert.

5o : II/2C

-

Avondt
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Avondt-geſangh

Op de vierde Dagh van de Maendt.

Stemme: ]Yſalm 51. Ontfermt u over my arme

Sondaer, &c. *

-,
» I•

een beoorn ontſtatſt boog goſeph/25goeberg haet?

35n botſten hem aen Benfigerg berſtoopen:

35n gaen fijn ſtort in beeſten bloebt in-boopen/

«En miſſen ſoo berbergen 't ſchenbigh quaebt.

Juba tretſit ban fijn bzoene âBaber af/

}n troumt; maer oboût booût tmeemanſmine Sonen:

«En als bemidſhamar 't boeren-trythen gaf/

&oo Honbe buſijn miſbaebt niet berſchoonen.

Zo

2lig Joſeph micrbt tot bupſfghenbt berfotht/

âDan JIſleeſters 3B:oum: #oamietothm ſelfg gehangen.

&Daer na microt 3Aijaraog 25ather op-gehangen:

3De 3thentſter ban/bie hoe aen Joſeph borijt

2lſg# bzoont niemanbtſton leggen unt.

3Doe Joſephhem beſin terecht berſtſaerbe/

#pfiteegh een groote âBoumetotſjn 25tunbt/

«En #)bato ſjieſt hem boogte in groote maet

3•

&De honger quam: 't berſamel.be gemaſch

&Depſb jloſephumt: fijn 25?oeberg ſtoopen kooren/ -.

lºp ſfet ijaet eerſt ſijn barbe moogben booren;

"Doe riep bn/isatijn haren Joſeph mag.

#pſontjt om glarob/bie quam binbeaen:

- &ijn moon-pſaeta mag in ſpoofeng rijtſte membe:

ºnſaghfijn ſtint renbooſijn boont hebt ſtaan: .

ººit popfettetocyter in ban bart ſchepte.
-)

Van



'432 De vijfde

Van Moſes tot Iſraëls Uyt-tocht uyt

Egypten. t

- De vijfde Dagh.

B. Vrage. Hoe ig het ghegaen met betaliſatieaan gacob in éte

gypten? " 6

Antw. jaa dat een amber ſtoning in Egypten mag op-geſtaen/

bie #jofepij niet habt geſtenbr/ſoo 3ijnſe barbeiijtſt gbehandelt / en

gijeb:atht om ſteenen te berenben tot het houmen ban tmee #io2

ningijlijtſte &that-ſteben/ Python, en Rameſes, dErob. 1 : 13. De

Egyptenaers deden de Kinderen Iſraëls dienen met hardigheydt. .

g5 rob. 1:8/14. w

C g #se âlpaerom ſocijten be dºgpptenaerg baet te onber-but

en r; -

Antw. Sn/fientebat beſkinheren Iſraelsfeer hermenighbuſe

highûen / bgeefben batſe te eenigher tijûtteghen ſjaer mochten op

ſtaen/etrob.1: Io. Sy ſeyden, datſe niet als er krijgh voor-valt, ſich

voegen met onſe vyanden. Itt,7:18/19.

C. Vrage. iBag bit aſieen teberaad inge /bfe beoºgpptenaerg be

ſtinberen Iſraelg acnbcben d . -

Antw. #een: Hilhaer beſtoningijſſenbe/bat hoe hp bact meer

berbautſtte/tjoeſn ooth meer bermenighbulbigbben/ſoo belaſte bn t

aen betmeel)euzeeumſtijeâBgocht-bgoumen/Syphra,en Pua, batſe

aſſe be ſinechtjeng het Iſraelitiſche â3;oumen in begheboogteſou

iDe#/ «Erob. 1 : 16. Is 't een Sone, ſoo doodet hem. «Eroû.

I : I2/I5. .

A. Vrage. #ebben beâ9;oebt-bzou men bit gebaen : k

Antw. jaren/maer bemple ſil ſpoor bleefben/foo hebben ſin beg

ſtoningijg gehoût niet gehoorſaemt/noo!-genenbe/bat be#
Iitiſche àà2eumen al gebaert babben/ eer be 43gocht-ngouin bp baer

quant/ gêrob. 1 : 17. Sy behielden de Knechtjes in 't leven. &#rob.
I : 17/2o. n

A., Vrage. âlPag be ſtoningh jier mebe bergenoeght ! ;

A# #Been ºp ſmarthy ghcboont aen aſſijnabolth/barſtte
#inerptjens berlijebºerinnen in het mater foute merpen en bera !

ijzendten/&#rob. 1:22. Alle Sonen die geboren worden, ſult ghy in #

de Reviere werpen. ?Irt,7:19.

E3. h Vrage. #ijn iſ an aſie # ſtinerijtjeng ban be #cbareinnen beta

2 ontſten ?

Antw, dàiet afſt/inant onder beſcſhightig ooth Moſes gemetſt/ t

bemeſtfiegshoren5ijnbe upt Jochebed,öochter van Levi,(biebart ,

-- - gemone

*
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gemonnen babbe/nu oubt 3ijnbe 137jaer)met fijn2Mother Aaron,

en metſijn 35ufter Mirjam, ig beſeinigt op een monnerlijtſt: ma

niere in het ſeben behouben/ JPum. 26: 59. Jochebed de Dochter

## baerde den Amram, Aäron, Moſes, en Mirjam. Grob.

: 15/ 19.

C. Vrage. #oe ig ban Moſes in het ſeioen behouben ? -

Antw.3fte dlºoſegjlhoeberſagh dat JIſloſeg een ſchoon ſtinbt

mag/ſoo berberghbeſc hem b?ie macnben: jl)act bit niet langbet

berbenbe beſtaen/ſenbeſchaet ſtimbt in een ſtifje ban 25itſen/aen

be hant ban beſtebiere: ?Iſmaet beg ſtoninghg Dochter ſtoniene

be om hart te maffithen/ fagh bit ſtifje / hooibe het ſtinüchen

#en met barmbertigbent ontſteſtcn3ijnbe/namſe het ſtilte

ten baet unt/enbenoembe het feſbige Moſe, om barſt het unt het

materijabt perſoft/GBrob. 2: 6. Sywert met barmhertigheydt be

wogen over het ſelvige. «Erob.2:2/3/5. ?Art. 7:2o.

C.M#" i3oeſjanbeſte beg ſtoninghg Dochter met het ſtinbeſien

ole:

Antw. JEloſeg ASuffer Mirjam baer ontrent5ijnbe/ both on

bekent/heeft op haer bencijlaoſee Jihoeber gebaeit/ om bit ſtine

beſten op te boeben/ 't meſtſt groot gbemo?ben 5ijnbe/ig aen ijrt

Hºofban be ſtoningh ghehzacht/ en boog een 35oon ban 3Bl)araog

-# aen-genomen/ Broti,2 : 8. De jonge Maeght gingh, ende

riep des Knechtjes Moeder. &#rob.2:7/16/11, -

B. # 13oe mierbt.dlloſcg op-gijencebt in het ſtoninghlijtſte

of E

Antw. #n mierbt onbermeſen in aſſe mijfijenbt brr &#gyptena

ren: 3Doch aſſoo/bathm Incer ghcnegen mag/bn ſijn enghe HBoltſt

ſmaethemütenberbauthinge te bero:agen/alg in bt ſpoofſche meet

beſeben/ 3{tt. 7: 22. Moſes wierdt onderweſen in alle wijſheydt

der Egyptenaren,ende was machtigh in woorden en wercken. #ebt.

II : 24/25.

A. Vrage bleef Thoſes altijbt in het Hºof: . . . -

Antw, jaren lºp: maer als hij nu veertigbjatroubt mag gingh

# ghtſachte beſoetſten/ bentſrente op een mibbeſ om baer te

perſoffen) gerob.2:11. Moſes ginghuyt tot ſyne Broederen, ende

beſagh hare laſten. ?Art. 7:25.

C.n:# âl3aer boog betoonbe JThoſeg ſijn genegenthenbt tot ſijnt

Antw. ?tſg hm een degpptenaerſagb/bie een ſºcbzeeumſch JTAan

ſloegb/ ſoo boobe gp ben «Egmptenaer / en berbergijbe hem onber

bet3ambt/ «Erob. 2 : 12. Hy verſloegh den Egyptenaer. &#rob.
2 ; II,

C. Vrage. H#oe gingh het JTaofeo hier ober !

Antw. Moſes beganbeten baegg miſſende tot erebeſpreken tuſ,

ſthentmeermiſtente Iſraelitiſche ſpannen/bit bºarghoenhein/

of #p haetooth miſbeboubt-ſtaen# werſtont bn dat fijn"#
- - e d



434 - De vijfde

ſlagh beſtenbt mag : &#n bernemende bat HDharao hem miſbehiet

obet booûen/ pluchttûe ijn na Midian, Erob.2 : 15. Moſes vloodt

voor Pharaos aengeſichte. «Erob.2:13/14. ?Irt.7:29.

B. Vrage. âlaat moeder-boer Jlloſe in Midian?

Antw, lºu troube aluatt Zippora, te Dotſjter van Jethro,ſºlita ,

ſter in Midian, en de gemon bij haertmeeāonen/ Gerſom,en Elia

zer,95 eub,2:21. Jethro gafMoſeſijn Dochter Zippora. «Erob.2:22.

«Eroû.18:4. - - - - -

B.e# geen be ſiinüeren ſtaclg in bie ſhuate ſlabernue in

5ſjilpICIl ? '

Antw. ?ſſg fi, tot GBoot ſtijgeeumten man meghen hart barbe 2

bienſtbacchenbf/ſoo berende 45oût een middel tot ijaer berſoffinge* *

ingo2 dlºoſeg / &#roù. 2 : 23. De Kinderen Iſraëls ſuchteden en
ſchreeuwden over den dienſt ſtrob.2:24/25. V

C. Vrage l)oe begon Boút ûe berloſſing je boo? JIBoſcg in het

hnertſ te ſtelſen 3 - - - " -

Antw. 2tta JIBoſcg nu beettighjaer in HBibian babt gemoont/

en dat hij mag uienbende betâBeebanfijn 3ëtigoon-baüer eth:o /

founetſtſjeen hem botſt in een brandende 25:aem hoſtij/ ente be- ,

laſïe ijent tot 13jarao te gaen/en te begeeten/bat ſtaciunt &#gppe

ten motijte trºtſten / &#rod. 3 : 1o. De Heere ſeyde, komt nu, ende

ick ſal u tot Pharao ſenden: óp dat ghy mijn volck, de kinderen Iſ

raëls, uyt Egyten voeret. &#rob.3:1/2/7/8. -

A. Vrage. Jaam jl)afcg beſen dienſt gemiſfigh aen? . .

Antw. #hern in: maer bmſothtfich te onttretien van beſt laſt/

om batijn een geringh Jllan mag/en om dat bij niet met terraſe

mag : ootſt foutgeefbe bp/bat ſeifg de ſtinberen Iſtaelg hem niet

en fouten geſoonen/&#rnd. 3:II. Moſeſeyde, wie benick, dat ick

tot Pharao ſoude gaen ? «Ergü.3:13. «ëroij.4:1.

C. Vrage. H#oe ig 3'I)ofcg in beſc ſaff berfterritt 3

- Antw. &#obt metſtertitchen boot het mirakel danſijn Stafhie

in een Sſangbemierút oerandert: ?fſg ootſt boo: fijn ijandt/ bie

melaerg mierbt/en meberom geſonût/belonenbebat ijp beei mone

bet-tentiteiten in &#gmpten ſolide doen : &#nbe ootſt gafoſbobt acn

hem?ſaronfijn 25goeber / op dat die be monot foute meſen tot

33hatag& «Eroù. 4: 16. Aäron ſalu tot een mondt zijn. «Erob.

4 : 3/4/6/7.

C. Vrage. H. heeft JT)ofcg ennbelijcſt beſcſaſtaengenomen ?

Antw. jaſjn: mant berfeſtert 3ijn de boot beſc tentſtenen/foo ig

hn naet &#ajapten gerenſt/gºrod.4:2C. Moſes nam ſijn Vrouw, en

de ſyne Sonen,ende voerdeſe op Ezelen,ende keerde weder in Egyp

ten-landt. &#rob.4:18. -

B. Vrage. âDieſbet niet mat buſonberg boog/ alg JEloſeg onber

megt mag # . -

Antw. Ja het: mant bcmonſe JPoſcg berſinimt babt fijn ſtinbt

te beſlipt en/ſon guain Göoot hem tegben oin bein te": :

j'Haet
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C.

3mhaer Zippora bit fenbe/ beſneebt terſtonbt haer Soon in een

toognigh gemocbt/en alſoo microt ſyn behouben/ Grob.4:25. Zip

pora nam een ſteenen mes, ende beſneedt de voorhuyt hares Soons.

GBroû.4:24/26.

Vrage. #oe ontfingh Pharao beſc Iaſt gobtg ?

Antw. 3bharao ſenbe/bat in het âBoſrft niet miſbe ſaten tterſten/

om bathm &Bobt niet en henbe: Daer-en-bonenſoo verſmaetbehm

be laſten ban be ſfraeſiten/ ſoo batſe tegen JIſloſen begonnen op

te ſtaen/en te klagen/bat# oogſaeth mag ban haer barber ſlapete

nne / Croo. 5: 2. Pharaoſeyde, wie is de Heere, wiens ſtemmeick

#ramen ſoude om Iſraël te laten trecken ? «Erob.5 : 6/7 /

/ 21. -

Vrage. Hg 1Bharao altijbt ſoo berbacbt gebieben !

Antw. dſheen ijp / macr buig boog berſchepbc plaghen foo ban

GBobtaen-gbetaſt dat hij ennbelijtk gebmongen is gemeeſt/om be

ſtinberen gſſtaeſgupt fijn landt te laten bertredien/ ſtrob. 5: 24.

De Heere ſeyde tot Moſe, nu ſult ghy ſien wat ickaen Pharao doen

ſal, want door een machtige handtſal hyſe laten trecken.

Vrage ſlaat plagen G5ebt gijeſonben ober Hbbarao en ober

ſijn âPoſth 3 . ***

Antw. Beſethien plagen: -

(1.) ?II het materig in bloebt berambert/ 't meſthſeben baghen

heeft gebunit/4 rob. 7:2c. Al het water wierdt in bloedt verandert
in de Reviere. «Erob.7:15/21.

# Hºet ſambt ig berouſt met âBotſſchen/ ſtrob.8: 6. Aäron

ſtreckte ſijn handtuyt over de wateren van Egypten: ende daer qua

men Vorſſchen op, ende bedeckten Egypten-landt.

# iljet ſtoffig in Lunſen geranbert/ ſtrob.8:17. Aäron ſtreck

te ſyne handtuyt over het ſtof, ende daer quamen Luyſenaenden

Menſchen, en aer, het Wee. -

(4) Paer guam een groote menigbtenan Onghebierttl ſtrot.

8:24. Daer quam een ſware vermenginge van ongediertie in Pharaos

huys, ende in de huyſen ſyner Knechten.

(5.) dienſtbare peſtilentie quam ober het 32et ban be &#gpptca

naren/gºrou.9:6. Al het Vee der Egyptenaren ſtorf

(6.) Daer quamen heel ſmeeren âen be «Egyptenaren/en aen het

aete/ſtrono: fo, Moſes en Aäron namen afſcheuyt den oven, en

de ſtroydeſe na den Hemel, doe werden daer ſweeren, uyt-brekende

met blaerkens. *.

(7) paer niet een ſmaren bagel / metabmerghemenght / macr

boo: het 39ee en beâ22uchten5ijn bebonnen gemo:üen/Grou.9:23.

Doeſtreckte Moſeſijn ſtaf uyt na den Hemel, ende de Heere gaf

donder, en hagel, ende het vyer ſchoot na de aerde.

(8) Pemenighte ban &pingh-banen beho:ben het ghemaſch

beg ſambtg/gºrod. 1o: 14. De Springh-hanen quamen op over het

gantſche landt van Egypten. --

g: t 2 (9.) Çen
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(9.) &#en berſthrithelijtſte buuſterniſſe quam onet

Hambt ban &#gppten/«Eroid. 16:22. Daer wert een duyſterniſſe over

dengantſchen Egypten-lande, drie dagen.

(ro.) 35obt heeft ennbelijtſt boog een dºngeiaſſe ſterft-geborene

onber jlºenſtijen en 3Pee geüoobt/45roû.12: 29. Het geſchiede in

der middernacht, dat de Heere alle eerſt-geborene in Egypten-landt

ſloegh.

vrage, hoe broegbfith Mijatao onbetaſte beſt plagen?

Antw. #n mag ſomtijûtgſter bemoghen/buſoneerlijdt/ſtenbe

hat be ſhinderen 3 fraclg in het landt Goſen ban gingen: #p bera

ſotht dat illuſtg en Aaron poot hem bibben miſten : ieg ſtonbt

eerſt toe dat het apottſt foute bertretſien/ both bat bact Minder

Heng/ofte ten minſten baerâPee in Egyptenſouben binnen: maer

aſg hem bit niet mierbt toe-geſtaen/ſoo perbarbebn t'eſthene fijn

herte/tot dat onder het booben ber: «Eerſt gehooznt/oothſijn enige

eerſt-gbehoogneasont/bie opſijn Citigoon foubefitten lootſt oni

# :###ſijn## ontſtelt/ batſe

et3Bol 'aelg lint baet ſlaltüt ûgeben/gErob.12:33. De Egyp

tenaers hielden ſterckaen byPharao,haeſtende om##

uyt haer landt te dryven. &#rob. II:24. -

Vrage. Hlpaer boog mag bijatao foo berharbt tegben Gobte

booggaentje plagend *, *

Antw. 25ehalten & Bobtg bpſomber oogbeel/ maer# fjet

herteban lbijatao berbattle/foo mierbt bn berſtotfit / boog bien byt

ſagh batſijn (&Toonenaerg ootft ſommigbe tentſtenen nabootſ ben/

&#rob.7:22. De Egyptiſche Toovenaers deden oock alſoo met hare

beſweeringen. «Erdö.11:1o.

Avondt-geſangh -

Op de vijfde Dagh van de Maendt.

Stemme: 3)ſalm 18. 1ckſalu lieven en dieneneen

- drachtigh, &c. - . * .

I•

ſig Joſephboobt mag/konbenfijne printen

A De oube gunſt by Pharo niet meer binnen:

#nſpaarfº : boost 't manlijtſt3aebt in de gehoogt/

g?fmactht dat 't materbaet altſaemnetſmooit:

gºedlºotber monot ſjaer 35oontje in mat bieſen;

#oithmoſtſon haet, Hoſeg niet verlieſen:
lagijin't mater/tot begDorijter quam - --

an 39jarao/bithem tot bäer Soon aannam,

- - - 2 w
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2

#n nierbt in Hºoofſthe mijfbembt onberiueſen:

#p boobt#omtmiſt gereſen;

Hillaer nºetſenbeboog 33barnog ongena/

lºp uiucht en troumt in jl)ibian Zippora.

#et 3Boſch berfuchte onberiſmare laſten:

o5obt moub boo: JBoſcg 'taboſth bietman ontlaſten.

«Bobrfpaatſ met ſlaoſegupt een baanbenu met:

«Enſcpu': ſeghtſ)bato/ſaet bitâBoltſt ban hier.

3• -

3tſe HIBoſcgfoototſbljaro niet botſt ſpreken/

šoe heeft hem gBobt gemoebight boog een teethen:

&Be ſtoningh miſbe'tàBoſch niet laten gaen;

3Baerom moſt ſlºoſeg 't Landt met pſagen ſiaen:

&Beſtroom mierbtbloebt: 3BeâPo?ſſchen en beſLupſen/

«En anber quaebt behogfbetaDeſbt enHyupſen:

# mag de ſtioning!) barbt; Inaer boo? be moogbt

an b'«Eerſt-geboogneſonbt ijn 'tâ Boſch ſeifg voort.

",

Van Iſraëls Uyt-tocht uyt Egypten
tot Joſua.

De ſeſte Dagh.

c. Vrage i Danneerig Iſtatiupt oºgppten getrothen?

Antw?lig ſp nu tmte honbert en mijftbtenjaer baer in gemoont

babben: «En dat beg nachtg / aſgſm beſtch maten met het Paeſch

lam te eten/meith ſfeeſt ter gebachteniffe ban beſe Hnt-tochtig in

gbeſteſt/5ijnde de beettijienūe bagh ban bt maenbt/derob. 12:34.

Sy namen hare deegh-klompen gebonden in hare kleederen,op haer

ſchouderen. &#rob.12:4/14/18/19/22. Hleb.23:5/6. -

E. Vrage. #g #ſtaciaſg een arm 3Poſtſtupt-getrotſten ?

Antw. Ja/netarmt bp baerſeſpen/maer op 95ootg ſaffſeenben

ſn heel goude en filbere baten/ ende trotſten baet mebe benen/

dÈrob.12:35. Sy hadden vande Egyptenaren ge-eyſcht goude vaten,

ende ſilvere vaten, en oockkleederen. «Erob.12:36.

B. Vrage ilBaer na toe troeft al bit 3Doſtá giſtaele 3

Antw. Dit âBolth/ffertſt 3ijnbefeg honbert bunſent JI)annen/

beljaſben beſlºoumen/ſtinbertn/ en heel bermenght âBolth/3ijn

ban 45obt ghtſtabigh gheſembt boog een boog-gaenbellBoſthe/ bie

begbaeghg Dupſter mag/ en beg nachtg licht : «En alſoo 3ijnſe

gijcreyft ban Rameſes na Succoth, &#rob. 13 : 21. De Heere

toogh voor haer, des daeghs in een wolck Columme , en des
&# ? 3 nachts

º

º

-

-

*

w.
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A,

C.

nachts in een vyer Columme. &#rob. 12:37 / 38.

Vrage. Heeft Pharao bitſPoirſt neebtſaemſatentretten 2.

Antw. #Been ijn: maer beroum htngenbe/heeft bpſe na-gejaegt

met nierhonbert ſlaagenen/en bp heeftſe achterbacitbp be &theif

5ee/GBro5.14:9. De Egyptenaersjaeghdenſe na, en achter-haeldeſe.

«Erob.14:3/4/5/6. . .

Vrage. Hboe ſiep bit af? - -

Antw. bobtgaPoititſcer benauint 3ijnbe/maren op ſlhofcgfeer

bergramt : Both.3lhoſeg tot 35obt om hulpe bibbenbe/ſoo heeft

be latere be Zee ghchlooft : âlBaer boo: Iſrael boogbg-boete is

boog-gegaen; maet Pharao haer nabolgenbe/ig met aſſijnaBoltſt

berögontſten/bempie ſjoût be materen bebe hueber-Heeten / «Erob.

C.

C.

A.

A.

14: 22. De wateren waren haer tot een muyr, tot hare rechter, en

tot hare ſlincker-handt. gºrod. 14:25/26/3c. -

Vrage. Hij oe gingij het Iſrael boe ?

Antw. âBerrenſende manoe Zee af na batſm ſfebt met een ſlof

ſangh ghcbantht babben/quamen ſinte Mara, aimaerſn murmue

reerden over de bitterbepbt van het mater ; both 3Boſcg maetſite

het ſoet/boo: een hout bathp bact in mierp/ &#rob. 25: 24. Doe

murmureerde het volck, ſeggende, wat ſullen wy drincken. «Ergü.

15: 25/26. -

Vrage. âDat meber-norr Bobtg4Beidt in het hoogt-renſen?

Antw. &n quamen in een borrell)oeſinne Sin,baer baer bgoob

ontbgath/maer oner algſm murmureerden/ſoo gaf«Boothaer het

Manna aſſe bagc/'t meitſtaig een ſtſeinn 3aetje 'g moggeng met ben

baum op be aerbc lagh/ en ban moſt op-gegabert mogöen/dBrod.

16:15. Moſeſeyde, dit is't broodt, 't welck de Heere u te eten gege
ven heeft.## b R

Vrage. 3 Hoſtenſ, bit Manna aſſemoggen bergaberend

Antw. d)cen : âlBant op ben 3Sabbath ban moffenſi, ruſten /

baerom gaf Goût bacgg tenoren boot mee bagen Jilºanna/Grot.

16:5. Op den ſeſten dagh ſal het dobbelt zijn. dErob.26:23.

Vrage ſºntbcath haer afſcenlijtſt beoobt ?

Antw. &n murmureerden oorſt onet gebgerk ban bleefch/baere

om liet Boot beeldſhuachelen op ſtomen/afrob. 16: 13. Het ghe

ſchiede aen den avondt, dat daer Quackelen op quamen, die het Le

ger bedeckten. -

C. Vrage. Hlaag er niet mathrientere in het Manna?

w

Antw. Ja : ilbant het niet bobbelt baeghg boog de Sabbath:

#et niet op de Sabbath niet: #letſmolt algbeson üaer opſtbeen:

H)ct ſtonrft afg men het tot beg anderen baeghg bemaerbe/ behal

hen dat boo? ben &abbati) microt bemaert: &#n in?tatong ſitupte

He : «Enbe alg ſp t hung quamen/ foo habt moet eben heel bergas

bert/girot. 16:18. Die voel vergadert hadde,als ſy het maten in een

Gomer,hadt niet over, en die weynigh vergadert hadt, quam niet te

kort. «Erob.16:19/18/36.

Vrage.
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-

Vrage. #oe gingb het Iſrael noth no:berg :

. Antw. (die Raphidim ſtomenbe/rmiſtebenſn met ſlaoſe ober gee

h2eth ban mater/maerom biepſaetſe genaemt ig Maſſa en Meriba,

't melth gijeftiſt mierbt/alg jl)oſeg beſtot5ſteen in 't gijrberghtz

13oteb ſloeg/en bat alſooneel materg bact unitboogt-quain/gºrod.

17: I. Daer was geen water voor het volck om te drincken. «Eroij,

17:5/6. Afel. 05:8/9.

Vrage illebben ſin in het nooit-renſen geen topambtmernomen?

Antw. #afi : ilèant de 3fmaſchiten 3ijn hart in het achterſte

in-gbenaſſen/macr tegen Joſua ten ſtembe trotſi/en illuſeghaut

op benbergh iſ)greb: @Potij gemerdit dat Joſua oefterritſte mag /

ſoo lange alg jlºoſeg hanben maten op-gehepen in 't bibben/ſoo

hebben Aäron en Hurſijn handen onderſtut tot bat?Imaterſt geſla

gen mag/dErob.17:11. Terwijl Moſes ſyne handen op-hief,ſoo was

Iſraël de ſterckſte dErob.17:8/12/13/14.

C. Vrage. #t ſtont het onbertuſſtijen met beaDrienten van Thoe

ſegaBjoum

Antw. Jethro is metZippora ſijn Dochter met herbeijaer 35oe

- nen bn Moſes gekomen en heeft hem racbt gegenen/om boog ſen

ber-booft-mannen het ADolch beter te regeeten/ &#rob. 18:21. Je

throſeyde, ſiet omme onder alle den volcke na kloecke Mannen.

«Erob.18:2/20/25.

- C. Vrage. Hij oe gingh het al boort met 45obtg4Boſch !

l

Antw. &n quamen/na beſcâBittorie/bp benbergh Sinai, ale

maer Jlºoſeg op-klom/ om oſsobra llPetten te ontfangen/gbelijtſt

na neertigb baghen paſteng/ beſeinigje heeft ontfangben/het

3Boltſt ghelaft 3ijnbe/ meſ berambt te 3ijn om bellèet te hooren / .

&#rob.19:15. Hy ſeyde tegens het volck,weeſt gereet tegen dender

den dagh, en niemandt naderde tot de Vrouwe gºrod. 19:3/9.

B. Vrage. âPatilDetten heeft gobthan JInoſes gegeven?

Antw. 450ht gaf hem be politijckell3etten/alg cotlt de cereme

niale, nebeng beo:ûge man het boumen beg Tabernaſielg : Jillaer

inſonderhembtſth:eef G5oot be morale âl)ct bet rhien Geboden met

fijn enge23inget in tmce ſteene Cafelen/ gerob. 31 : 18. Godt gaf

Moſes twee ſteene tafelen, geſchreven met den Vinger Gods. &#ron.

2c;23/+t.

* m# Hjoe bloegljſttij het 39olth/termijf JThoſeg op ben2bergh

Antw. 35n bemogen Aäron om een gulbe ſtaff te mailen/ maer

bootſin danſten en ſpeelben/ 't meſtſt Moſes af-home.nbcſoo onte

ſtelbe/bat in de tmeeſteene tafelen in ſturhenſmeet (macroni bº

bact na met nieume (Tafelen meberoni beetfigh bagen moſtbaa

ſten) en belaſte dat be ſleuiten met ſmaert en onberbetààolth ſou

benſlaen/bcuucſtſte baie bunſent hebben gheboobf/enge 192ienden

niet met ſchoonenbe/ «Eroi).52:4. Aäron maeckte een gegoten Kalf

«Erob.32: 19/27/28.
gerou.32:19/27 oë e 4 Vrage.



440 De ſeſte

A. ' vrage. #g ben (ſabernakeſ-boum boott-gegaen?

Antw. Ha: âlèantalg betaBoltſt gemiſiighlijtſt beeſgeſchenthen

blachten tot dit geboum/ſoo hebben Bazaliel, en Aholiab, berbult

niet bobtg geeft/haer toe aſſeriep konſtigbemertſten gijemartkt;

«En?{atonig tot Igooge-p?ieftet in-geſteit met# &onen/«Eroù.

4c:17. Het geſchiede in het tweede jaer, in de eerſte maendt, op den

eerſten der maendt,dat de Tabernabel opgerecht wiert. «Erob.31:2.

«Erob.28:1/2. ,,,

B. Vrage. HiBag bit ſbehoum na ſbobtg mel-gebaſſen gemaethtd

Antw. Ha: maer ban bit het tentſten mag/ bat bei?eere met een

ſlBolthe begbaeghg/en met een33per-toiumme beg# altijbt

oner be (diabernakel mag: en alg #ſrael berrepſen foube/ſoo ſithe

te bieſlºoidieſtrijſelben op/en meeg ben megijaen/ jàum. 9: 17.

Nadat de wolcke opgeheven was, alſoo verreyſden oock de Kinde

ren Iſraëls. HPuin. 9:15/16/18/19.

C. ... Vrage. Zijn?latong éonen getrouin gemeeft in haer prieſtere

lijtſte bedieninge:

Antw. JPietaſſe/mant Nadab en Abihu, nºemt bner brengen.be

tot ben?Ilfaer/3ijn boot ljet bner becſſonben/'t meſtk?ïaron ſijbe

ſamelijthaenſagh/#Lenfo:2. Doe gingh een vyer uyt van het aen
geſichte des Heeren, ende verteerdeſe ſien. Ic:1/3/4.

C. Vrage. #oemaetſite het ſtael/algſp nan Sinai bertrodiend

Antw. 3tſg fit na Pharan nerrepfben/ſoo begonnen ſn te malgen

ban het Manna, begeerigh3ijnbe om âBleeſrijte eten: &oo heeft

dBobt in toognighenbt meScroln qBuatſtelen doen op-homen in

groote menigtite7 ontrent tmce eſſen bonen beaerbe een marmbt

Hangij; meltſtäbleeſch noch in haer mont 3ijnbe/ſoo boobe belºete

rebeieban haer borgtreffelijthſteillannen/ dàum. II: 21. Doe

## windt uyt van den Heere, en raepte Quackelen by de Zee

3ſaf.78:12/2c/22/27/29.

A. Vrage. #g 'er boot gaeng gotbebºetegemteſt tuſſchen Moſes,

en tufftijen Aäron? -

Antw. JPiet altijbtg: ſlPant Aäron en Mirjam ſijn 3uſter/fijn

met Moſes in moogben gbepaſſen van meghen Zippora i lºoft?

39;oum: âlBaer orer Mirjam van Bobt met melaerſheybtig ght

ſlagen/bochig boo? JLºoftg ghebeben meberom gbcneſen / ſºumi.

I2: I2,# bad, Heere laetſe doch niet zijn als een doode. JPunl.

12 : I/I4/IG.

A. Vrage gg Iſrael altijbtg in biellèoeſinne gebittend

Antw. jàren : 3llaerrepſenbe om in Canaan te komen/ heeft

Moſestmaelf3/l)annen/uit cirſte Stam een 3ſlaan/upt-geſonben

mm Canaan te brfirhtigen/maer onberoofit maren Joſua, dllofte

3Dientaer/en Caleb bienureertighiatr ouút mag/dhuim. 13:2. De

Heereſeyde, ſendet u Mannen uyt die Canaan verſpieden,

#e ilDat tpbingbebaatjtenſ: mtbcrom van het Lanút Cae

naan 4

- AntW.

B,
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Antw. ?Iſg ſil nu nabcertigh bagen meüerom quamen / ſoo gee

tungbbenJoſua en Caleb dat het een ſter goeot ſambt mag/macron

ſn tot bemijg/een hog Daupben habben af-gbeſneben/ bit ſil tuſe

ſtben bacchemben aen een ſtorſt beoegen, maer de andere dil 2annen

ſemben bat begin moonberen ſter groote Lieben maren / batſcſcer

ſterthe 35tcben h / en hier boot micrütal betâBoſthſoonere

ſtijgirfit/batſe meberom na dEgmpten miſben tenſcn/jºum. I4: 4.

Sy ſeyden d' een tot den anderen, laet ons een hooft op-werpen, en

weder-keeren na Egypten. JPum. 13:25/26/32. -

G. Vrage. #oe boeren hoe be ihinderen Jiſraeſg bier ober !

Antw. âtg Moſes, Aäron, Joſua, en Caleb, het âBoltſt met hibe

ben en fineerſten te bergeefs ſofijten teſtiſſen: ja batmenbaer bier

om ſoube boobt gbeſteenight hebben / ten mate beljeere het beſet

haübe : 35oo ſepbe ſBoût hart tot ſtraffe op /bat alle bie hopen be

tmintigbjaet oubt maren/behainen Joſua en Caleb, in de ilborſtpe

me ſouben ſterben: «En batfencertigjjjaer/bolgeng bebcertigh bae

gen berberſpiebinge/ in beipoeſtyne fouben moeten binnen: ,,De

39erſpieberg mierben# gebooù boog een plage/jàll.nl. 14:23.

De Heere ſeyde, geene van die my geterght hebben, ſullen dat landt

ſien. JPum. 14:29/34/36. -

G.E#" 19oe gebgoegijſttij bet39oſch/aig ſn bit brengement hooge

Antw. Doe miſtenſg terſtont gaen op-tretten tegen baerſ)ne

gnüen/ borijaig jaer jlfloſeg bit af-richt/ en ſil nochtang benen

miſben/ſoo mierdenſe ban de Amalekiten en Canaaniten geſlagen/

dàum.14: 12. Moſes ſeyde, en treckt niet op, want de Heere en ſal

in het midden van u niet zijn., ſlum. 14:42/45.
C. #team nu be ſtinbeten ſtaclg aſ birbt aen Canaan

gettomen ?

Antw. Ja/ maer be #eere bebe hart met erom teruggetreden

bellBoeftune in/maer in ſp noch acht-en-bertigbjaetſcuben moza

ten oln-boien : 't meldt ootſt ſchijnt onder beredenen ghcmeeſt te

3ijn/maerom dat Corah, Dathan, en Abiram tegen Moſes en Aä

ron3ijn op-geſtaen/ met notijtmee hondert en bijftigbaenſtenlijta

ht JLºannen/ dàum. 16:3. Sy ſeyden, daerom verheft ghy ulieden

over de Gemeynte des Heeren ?

B Vrage. ii)oe bergingſjbaer beſc Rebellie? -

Antw. Gorab/JDatijan/en?tbiram/5ijn met 43:oum en ſtine

beren in be aeröe geſontſten: «En bietmet bombert bijftigh Hºllan

nen 3ijn niet de hatc/ ban het bper perteert; 't meitſi/alg ijer man

het gantſthe3Boſch met murmuteeringhe mag aengheficn/3ijnÜet

noch beetthien bunſent en ſcoen hondert ban ben ijzere bao: een

pſaghe ghedoodt : llBeirſte plaghe boo: tufftijen-Hömen ban 3tae

ton Horb becſoenút mierbt/ dàum. 14:# Sy voeren neder, ſy,

# alles wat haer was, levendighter hellen. JPum. 16:35/4 t/

40 /49.

d: t 5 Vrage.
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. Vrage. #oe mietbt?{aron berftertht inſijn ampt boog het ooge

ban gantſtij%jſraeld -

Antw. âlg/op 35mbtgſaft/nberáštamme een fiafnam/en bata

ſc beſefbige bn een in ben (diabernakel Iepben/ ſoo mierbt?Iacone

ſtaf beg anderen baeghg alleen geſten/batſe bloembe/en?fmanbea

ien bgoegij/ hemelthe goth bemaert miert/ jàuin.17:8. Aarons ſtaf

bloeyde voor den huyſe Levi. jàum.17:2/9/13.

C.f:# âl?at meöer-boer #ſrael notij buſonberg in beſlBoca

Ilſº rº

Antw. ?IIg nu beheertigh jaer ontrent om maren/foo murmue

reerhenfin meberom oper ghebaetſt ban mater te Kades :.âlBaerom

gBobt belaſte bat Moſes en Aäron beſtot3fteen foubeſſaen/'tmeſtſt

ſn meſ beben/ſoo batmaterpoort-guam upt beſtot5ſteen; maer

bempſefn het heden met een herte bät ûoe niet gijeſoobigij genoegh

en mag/tmee-maelſaentje met tmpfeſachtige moogben; ſos ſepbe

oſjobt haer tot ſtraffe op/bat gelijtſt. Mirjam mag geſtognen/ſp ootſt

alſoo bepbe in belboeſtnneſouben ſternen / JPum. 26: 12. Godt

ſeyde tot Moſes en Aäron, om dat ghy lieden my niet gelooft hebt,

dat ghy my heylighdet voor de kinderen Iſraëls, daerom en ſult ghy

lieden deſe Gemeynte niet in-brengen in het landt 't welckick haer
gegeven hebben. HPum.26: I/2/3/II/2c. w

A. Vrage. #g?{aron in bellBoeſinne geſto:ben ?

Antw. ga : âlBant algſn mn tot tien bergij Hor ghekomen inae -

ren/ bemnie beſtoningh ban &#bom ijaer mengerbe be boo!-tocht

boogfijn Manor/ſooig?taron op bien2bergh geſto:nen/ oubt5ijna

be bombert brie-en-tmintighjaer / aſ-borengfijn &oon Eleazar in

ſijn plaetſe geheim ligt 5ijnbe boog Moſen tot lºooge-prieſter/#Pum.

zo: 26. Godtſeyde tot Moſe, treckt Aäron ſynekleederen uyt, en

trecktſe Eleazar aen : Want Aaron ſal verſamelt worden tot ſynen

volcke. JPum.22:18/28. .. - -

Avondt-geſangh

Op de ſeſte Daghvan de Maendt.

Stemme : pſalm rc3. Mijn ziele wilt den Heer met

Lof ſangh pryſen, &c.

geot 15haroſagij bat 'taboſth hem ſoo ontſlipten/

&oo trotfi fjn haer geupapent atijter acn:

spoot gafeen mcgij boog 't roobe 3 lºen?; fin gingen

3Daer hoo:: macr Aharo met fijn 3Boirſi bergingen:

«Enfitatlig Narijt?tmaict# #jaethueel te ſlacil,

- I•

G# gifraeſtrcth bzeughbigh tint geglipten:

R

ijaer
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t

2.

#aer megh na Canan mag boo? ſlâiſberniſſen:

(GIerſtont begonbenfil haer 25goobt te miſſtijen:

gſjobt gaf ijaer jlBanna: 't mater mag ootſt op: .

3Be ſteen gaf matet: boe quam ſjobt ooth ſetten

aBooggſtaeſberſthembe nieumeåleetten:

aBoog jlloſeg bienſt op 35inaag booge top.

- 3 •

't âDergeetighſBoltſt begen een ſitaifteeeren :

3Baer maſoo boumbenſn het lºung begijeeren

32gog offct-bper/ en ander benlighlirijt.

#p mietben graegh na a?ſeeſch; be qBuath'ſen quamen

gPie 't JongerighâBoitſt begeerighnaſjaer namen:

3Doc kregen ſpban Oſamaan 't geſttijt.

4.

't IIanbt miert eerſpiet: httpbingh mag herſtbepben/

3Berg murmureerben/en bie bitter ſtijgenden:

qEn ſtorah maetſtte oproer onder 't âBoſtſt;

3Boe quam haer bper en hooſe &langen queiſen:

't 4Bptoerigh ſtot ſontſt iepenbighter #eſſen:

qtn?trong dienſt bepeſtigibbe een moltſt.

Van Joſua tot Gideon.

, De ſevende Dagh.

B. Vrage. Heeft Iſrael met ghtbulbigbepot bie beertigbjaer in be

-

neboo:tg oper-gebracht !

Antw. Jàcen: Jil)aer gelijtſt fit te boren babben gemurmureert

obet het ghebaetſt van ſpijg en baanrft/ ſoo begonbenſn baer ouer

meberom te murmureeren/ en ootſtennbelijtſt ober be lange repſe

na Canaan: Soo dat ogobt bacrom bmerighe &langen ſonbt/ bie

baer booötlijthebeten gaben/ jºum.21:4. Des volcks ziele wierdt

verdrietigh op deſen wegh. ſêum.21:5/6.

A. Vrage ſlºat racbt babben in tegen beſc 35ſangen ?

Antw. ?tig fi, bactfonten beſtenben/ſoo belaſte ſhoot bat ſlaga

ſcg een metale Sſange ſoube oprechten/ en die beſeinige menſagen/

#n#n/dſ)um. 21: 9. Moſe maeckte een kopere Slange.

3 oan. 3:14/15. - - - - - ,

C. vrage, fyabbe ban Iſraeſfoo een moeilijtſte renſt inbeſlPoeffp

me/batſe bäer oberſoo berb:ietigij moierben ?

Antw. ?II be moenlijtſthenot ober-quam ſjaer man mcghen ijaer

ſomben: en noch mag Boutſoo genadigly dat bate boeten van het

gaen niet en ſmolten/nothte dat tjaer &tijoenen en ſiſcederen bere
ol! Ücte
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ouberben / Beut.8: 4. uwe kleodinghe en is aen u niet veroudert.

lf.29:5:

C.E# hamerbegonbenſn engijen beſittingijen en landen te

OnlCIlrº E

Antw. ?tig beſtoningh brr Amoriten mengherbe gſrael boog:

ſijnlanbt te laten tretften/maer alg bn met soldatenbaer in't gez

moebt troth/ſoo ſloegen ſn hem/en namen fijn landt in: &no bear

ben ſin ootſt Oh, ben iioningb man Baſan, al mag in een grooten

iñtug; enfin namen in tfeſtigijbemungbe Steben/jºum. 21:24. ::

Iſraël nam ſijn landt erfelijck in beſittinge. Deut. 2:26/28. Beut.

: I/2/3. ' • E

c.' Vrage. 13oe gingh het met de Moabiten? :

Antw. beſſioningb Balack ontboobt Bileambe (Goonenaer/om +

#ſtacl te berbloetſien : 3Boch alg @Bobt ben bſo'erſt beſettebe;ſoo

ricbt Bileam batſeâ32cum-ſicben in het Leger Iſraelg ſoubenſen

ben/ombaer tot afgoberpe met Baal-Peor, en tot boeterme tebren

gen/ JPum. 22:7. De oudtſte der Moabiten quamen tot Bileam.

Jàum.22:12. dàum.23:23.

C. Vrage. ſep mat maniere belettebe Gobt ben bioeth ?

Antw..?tig 25iſcam Goot naaegboe of hy2Balatig gebobtſou

be in miſtigen/ſoo nerboobt hem uit te lycere: âſg bp barr na enen

meſbenen renſbe/ſoo miert bp op ben mcgijban een Engelbciet/ .

JPunl. 22:1/2/7/22. -

C. Vrage. 1)oe belettebe bit ben ºngelº

Antw. ?tſg25ileam opfijn g:5elinne reebt/ ſoo#he

&#5elinneteghen be muntvan de megb/ mantſj, ſagbben ºngel:

2lle 25ileam be objeſinneſſoegb/ſoo begon be&#5elinne te ſpreken/ .

en hſaegh.be ober bitſſaen : Boc ſagij 25ileam ben Enghel ooth: ,

roen-mel rechthm boogt na 5alath toe/iPum.22:22/35.

C. Vrage. 1)oe gingh bet/boe25ileambp baſath quam ? >

Antw. bilramſtbeen ſeer af-hertigh te 3ijn banners te boen :

bat «Bobt miſſjaeghbr: 1311fenbe/bat in 45cbt niet miſbc onghe- &

hoogſaetn3ijn/cnn beeſebünſen bol geſtg: «Eben-mei begon ijpſte

henâltaten te boumen/ om teſten of het bioethenſoude honnen

plaetſt hebben : «En als bp noctbe bataljobt hem niet toc-liette

bloerſten/maer bat bn 3 ſtarſ moſt 3eghenen/ſoo gingbhn maten

andere plaetſe/en toumbcmeberom fenen?titaren/om te beſten of

hn van barrſionbeblottlien : Tooth hoe hy fithmenbe/hyſtonie

tot geenbiotdienhomen/maerijn moſt 3ſrael 3egenen: ãoobat

23aſath bier oberſter berftoogt micrbt. Dum.23:

B. Vrage. 1)oe niet het unt in het Leger ſtatig !

Antw, 3511 herbicſen tot de afgoderye,en tot de hoererye,'timeldt

Sobtſoo nettoo?nbe/bat'er niet-en-imintig bunſent ſtoppen: ene

te bat na 05oörg laſt/alte be ſanerfte bie ſtimulbigbtnaren/mieröen S.

op gehangen/dſ)uin.31:16. Die plagewicht ontſteken over de ver- :

gaderinge des Heeren. ?tpot. 2:14. g,

s

Vrage.
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A. Vrage. matentºr geen 450öt3aſige bit tegen beſt ſonten hebben

ge-nbertº

Antw. Ja het : ilBant ſhineſjag be &oon bangeſcayar boog

ſtatſt Simon een ſºberfte/ niet Coſbi be ſlºebianitiſche boere:

3l3aer boo: «Bobrg too?n ſtilte/ en aen Dimebag beloofde Bott

het amptbani)ooge-pzitſter/Jſlum. 25: 1-1. De Heere ſprack, Pi

nehas heeft mijn grimmigheydt afgewendt.

“A. vrage, Hjoe gingb het met het Lambt bet Moabiten en Midiani

ten

Antw, Jiſrael heeft haer TIanbt in-genomen/bootenbehijf ſto2

ningijen/ en ootſt Bileam , 11ebeng alle jil)annen / en alle beſlapen

â92ouméh : 25cijoubenbeiden beurt en de dL)aegijûen boo: bact/

Jàum.31:17. Doodet al wat manlijck is. Heum.51:8/12.

B. - Vrage. ââoo: mie maten beſt IIannen/bië notijaen beſc3pbeter
Jordaneſagen?

Antw. Ruben, Gad, en behalte 3 tamme Manaſſe hebben heſe

beſittinge ontfangen/both onder belofte/bat de ſlºannen neſten

mebe oberfrethen om de andere &taminen aen baccheſittingbe te

helpen/ jàum.32:32. Wy ſullen gheruſtet overtrecken, en onſe be

ſittinge ſüllen wy nemen aen deſe zyde der Jordane.

B. Vrage.# 3ſtloſcg bit aſſeg noch unt-geboett ?

Antw. ja bn/maet nu mag ſijn ſterf-bagh geliottien: ſooſtela

bebn San Joſua inſijn pſaetſe / ſjn beide fijnſactſtc !):editatie / bu

#ſom op ben25crgh Piſga, bm ſagh Canaan van berte/ en aiſoo

ſtogfbn op ben 25ergh/oudt 3ijn.be#en timilltig Jacr/JOgilt.

4:5. Alſoo ſterf Moſes, de Knecht des Heeren in den landeMoabs.
te34:9: Geut.33:1. ºf -

C. Vrage. âlpat beide joſitaterſtont ?

Antw. i3n nermaendt het âPoitſt om gijrrect te zijn tot be ober

totijt/ober öe ºogbane/enbeſonöttmee.jſ)aulien#om Jericho

j te berſpirijen/3 of 2:1. Ioſuaſondt twee Mannen die het landt hey

melijck beſpieden ſouden. #of 1:11.

A. Vrage.#ig het met beſc âDerſpieberg gegaen 3

Antw. &n quamen ter herberge bp be lºotte Rahab, both ont

betitt 3ijnbebp be ſtioningh ban Jericho / ſon heeftſe ſtaſjab op

bacrſoſbet bechogghen/ en üeg nachrg ûoo: benſter uit-gijeen.

laten / met berijaeſ/ ban te breeſt boog #jftael/ en met#
ban herſtbooninghe haregſebeng/en ban be hare: ?Liſog 3ijn beſe

JPlannen met erom bp Joſita gijcſtomen/ 3 of 2:23. De Man

nen vertelden Ioſua, al wat haer weder-varen was. #oſ. 2:3 /

4/9/ I5. -

, C. Vrage. H!Pat bebe #oſita boeter tijbt ?

Antw. #g noethe ſtarſtgo: De Jordane/bit befjeere tot een
bggggen megh boog haet maetſtte/en lenbeijaer aiſoo in Canaan/

beſnpoenoeſjetſPoſtſt dat noch onbeſneden mag : 4Dorſt Paſcha

bouwenbc in het open beidt / met ober-jarig# #ioo:n / ſoo#iJet

- SIERA2
-
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Manna bûeop #t/# of3 : 16. Doe trock het volck over, tegel

over Jericho. Joſ:5:3/IC/II/I2...

B. Vrage. dàam ſofilm geen &teben in d w -

Antw. ja bn: âlBant bn nam terſtont Jericho in/ en boobe af

ſeg/ unit-geſombert Rahab en be hare: âDerbiebenbe eenige betImt te

rooben/ lilaet in1 milbe batmen afleg ſoube betbaanben/ Hof.6:2ct

De muyr viel, ende 't volck klom in de ſtadt. Qoſ.G:22/26. *.

B. Vrage. @pinat maniere nam in Jericho in 8

Antw. Joſua gehooût/bat moet een foube een 25aſinne nenlen,"

en alſoo biaſentie gingh hu eenmaeſbaegg om be &tabt: 4Pp bgr"

fcuenſten bagh/ gingh hu alſoo met het Leger / ſenen-mael om br:

Stabt) en boe niet de Stabg-mun2man Jericho om berre/ en #g

ſila nam de 3taūt iit/#of,6:20/22. - -

A. bi# . 1)eeft fich nemanbt aen ben berbannen zartbeſort
tgijf : . ... ... " -u

Antw. Ta het : ſlBant Achan berberghbetmee honbert filbertº

ſitfielen/ een 25abyloniſch oberſtſeebt/en een goudentonge; macrº

oper hºn met beſunie ig boobt geſteenight en berbgalibt/2ſoſ,7: I.
Achan nam van 't verbannene. &#. 25. - : E

C. Vrage. 1)oe microt Joſua bit gemaer 3 . . . . . . . .

Antw.3fſg het Polff beſtabt Aymennte in te nemen/ſoo miere

benſc geſlagen; bier uut betſtaten de bat bel)tere tooznigh mag om

eenige fonte/foo hebben aſſe. Stammen het lot gemoppen/en enna

beiprit ig Achan# biefijn bieberne heeft htſtent/#oſ:7:20.
Achanſeyde, ick hebbealſoo gedaen. Hof:5/13/14. i!

R. Vrage. Hºge ig het?irban hier ober gegacn : - El

Antw. jaa dat Joſua hem tot helpbeniſſchanſijnſonben babes

begbebaartjt/ ſoo hebben fit ben ente fijn ſtºuwſgbeſin met ſteenen t

booöt gijeffecnight / ente een ſteen-ſjoop op ijaer boobelichamen

gemo:pen Joſ 7; . . . . . . . - - - -

C. Vrage. âlBierbt be bittoric ban Iſtaeſ hier hoog geſtut 3 -

Antw. Doe Achangbeſtraft mag/namenſn beſtabt?ty metſie

ftigbepbt in; en ginghen alſoo boogt tot batſe een-en-bertighio,

ningen hebben onermonnen/bootentie meeſtalte in geſeteneban

Canaan/Nieſin obermonnen/#oſ. 11:23. Alſoo nam Joſua dat is

, landt in Hof 8:22. - s
B. E## i)chhenſe ban gheen ſnmoont erg ban Canaan ber- :

ſtijoont d . - -

Antw. ?IIg beogeſanten ban be Gibeoniten quanten/bºebeſoet

ſoedienbe/ onberfthijn man batſe ſter verre baer bantaen mooie

ben/ſoo hebben de geperfte in Iſrael een âBerbonbt met haar gita

maetſt/ſonNet batſe baet ober 35oot naaegbben: hier hoog zijn de

GEibeoniten in het ſchenghebſenen/ en 3ijn ghemactſittor@ienſt,

hnechten van Jiſtael/Joſto:27. Joſua gafſe over tot Hout-houwers,

ende tot Water-putters. # of 9:4/5/15/22.

-

Vrage.
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C. Vrage. llBat behen be qſsibcomiten om Jºſtael te abuſeren ?44

1

d

Antw. &n ſjabben oude berſcheutbeltſecberen aen-gijerrothen/

en tjabben oude ſleber-fariten met berſchimmelt beooût mede ghca

nonnen/ſjaer houbenbe/alg offin ſoo berre moonben/ bat bit alſoo

boog het langherryſenmag gbeſtbient/ bart ſit nochtans bitjt in

«Canaan moonben/hier boot miett Joſua bebogen/ Joſ 9.

. , Vrage. 1)oe macthten het Iſraeſ met alle beſe ingenomen iLane

ben en áštchen? - -

Antw. ?tig ſil nu ontrent ſcg jaren hier in beſttijlnaten gemeeft/

ſoo hebben ſin/tot ruſt gekomen 3ijnbe/üe ilanden aen nûetStania

- me ûoog het lot upt-gedeelt/bchaiben dat men aen de Sfamnie Le

vi geen etf beet gaf/#ſoſ.14:1. Dit is nu 't gene de Kinderen Iſraels

ge-erft hebben. 3 of 13:33. -

- #e i)oe macthten jet Ruben, Gad, en be balbe &tammc Ma
Inalle E

Antw, 35n berrenſ ben meberom terugghe operbe Jordane, na

het HIanút dat haer Moſes ijabt gegeben: «Eerſn ober de 3 ogdane

trotſten/boumuben fit een?tſtaet op beig ſPeber ; 't melfſt beanbere

&tammen hoorenbe/ trotſten op om teghen ijaer te oogſogijen;

maet berſiaenbe/bat het geen?IItaer mag om te offeren/maer ale

leen ter ghebachteniſſe/ſoo ſcheuben ſil in bgebe/3 of 22:26. Wy

ſeyden, laet ons een Altaer bouwen, niet ten brandt-offer. Hof,22 :

6/1C/27/33. -

B, Vrage i3eeft Joſita geheel Canaan in-genomen ?

-

|

* .

Antw, jàeen br: mant bp ghefto:ben 5ijnte na bathy bijf-en

tmintigſjjaer geregeert baüt/ ouut 3ijnbe hondert tijien jatt; ſoo

marenūer nothijier en daer eenigije Canaaniten oberigh/ die Iſa

rael niet haùt honnen berbauben/ #Joſ. 15 : 63. De Kinderen van

ven. Joſ.16:1c. Deut,7:22.

Vrage. Deben beſtinbeten Iſraelg geen moeite om de oberige
Canaanitcn te oberminnen ? - -

Antw. Haſil: mant Juda maetſttefich eerſt op/met Simeon,om

mlallianderen tot haer &#rflanbt behulpigh te meſen : cnbc ſim ober2

monnenAdonibeſeck, af-houmenoe be bummen van fijn banden

en boeten/gelijtſt ijn tſebcntigh ſtoningen babbe gebaen/Tub.1:3.

*## tot ſijn Broeder Simeon, treckt met my op in mijn lot.

"Hub. I : 6/7.

C. Vrage 13ebben be&Stammen Bobtg ontge geboight in het opera

minnen bet39manden ?

Antw. jàiet in aſſeg/ mant ſjobt habbe bciaſt be løpanden te

herbelgen/ botbſil maethtenſetijnſbaer onber barr/maer over fit

ban een Engel mietben beſtraft 7 en bact microt bit tot ſtraffe op

# ùat De HBilanden bact tot üiſtcſen en boognen fouücn3ijn/

'Juü.2 : 3. Sy ſullen u aen de zyde zijn, en hare Goden ſullen n tot

een ſtrick zijn. Jub,2:1/2,

-j Juda konden de Jebuſiten, Inwoonders van Jeruſalem, niet verdry

B

Vrage.
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-

A. º Vrage. Hijot#snet het ondertuſſtben met het lenen banbeſtin

beren ſtatig :

Antw. Sooſange alg Joſua en de Oudtſte in het ſcpen maten

bic ſjobtg monbeten babben gijeften/ſoo leefden ſn rebetijth me!

3lFlaer na haer boobt berrieſ giftael/boog het boumelijtſten met û

oCanaaniten/tot afgoberpe/ jub. 2: II. Doe deden de Kindere

Iſraëls dat quaedt was in de oogen des Heeren, en dienden de Baa

lim. #ſub. 2:7/8/1c.

A. Vrage lage boerenſit hier ober !

Antw... @Bobtſonbt ijaet 33planben toe: Be Honingh ban ſfle

ſopotamien obermon baer/maer banli, na acht jaren op jaer bt

ioof de beſteeeringhe/merſoft mierten boot Othniel, bàn ſleefbar
Caleb, bie Achſa#3Dochter ten âBaoume babbe/3jub. 2: 14. Sy

konden niet meer beſtaen voor het aengeſichte harer vyanden juli

3 : 8/9.

C.be:#" H#eeft #ſraef fich hoe boogtaen ghett acht ban beſt ſon

Antw. #2cen: maer mcberom tot afgoberne berbaſſenbe/3ijnſe

gijenaſſen in handen van Eglon beſtoningb ber Moabiten, en dat

atiſtbienjaet langh/ Jub.3 : 14. De Kinderen Iſraëls dienden den

Eglon. #ſtlû,5:12.

B. Vrage latencrſofte haer boe ! ,

Antw. ©thnici ahefto:nen 5ijnbe/ſoo heeft bt #eert Ehud ber,

tmerkt/ bie onder ſchijn van tot geglon Bootg laſt te openbaren/

hem een ho:te begijen inſijn buprºftarſt / en aſſon heeft hn ſtart

bettoſt/ #lub. 3: 21. Ehud ſtack het ſwaerdt in ſijn buyck. #ſuil.

: 2C/ 3C,

B. Vrage. âlbathtebenſm hart toe boottaen van beſtſonten,

Antw. JPecn: Soo dat na tathtighjaer ruſte/ bel)biliſinnen

hart over meeſterben van mien batt Samgar perſoſft/ghemapent

met een @fſen-ſioth/2jub.5:31. Samgar ſloeghſes hondert Man
met een Oſſen-ſtock.

C. #ge i3abben bt. Stammen itont ooglogij teghen malkanbte

ten E

Antw. gafp/mant over het ſchenden van het 25n mijfheg It:

mijtg/ te Gibea Benjamins, maren beanbere &tammenfooont'

ficit/batſctie 25ooſboenberg tot ſtraffe cuſthten; 'tmeſtſ gemer,

gert5ijnet/trotſienſirteghen malhanteren ten ſtºpbt/martindt

andere stammen berioten beertigb bupſent #lºannen/ tat 'er

maerſeg ijondert ober-bſenen/gºud. 2o: 48. Sy ſetteden oock alle

ſteden die gevonden wierden, in't vyer. Jub.19:27. #jub.2c:13.

A. Vrage. âlBag #ſraeſ toe met getiichtight tot een goet lebend

Antw. heen: maerſn moeren nooit met guaat te boen/en barre

omſonot botſt tegen barr Siſera,be3beſtt-oberfteban# Hoe

ningh ter ſfanaaniten/met negen hongert pſere ſpaghenen/bit

bact tuintigbjaet onteroutfite. #jub,4. -

- Vrage.
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B. Vrage. #or mierbt #ſrael nerloſt ?

Antw. Debora een 3gopbeterſſe en ſti t in gſrael/ mote

bigbe Barack om te ſannen ten ſtrpbe upt te en met rijien bupe

Went HUBarmen/maer mcbeſn het gantſche Leger het ben bere

oegen/en Siſerablutbrenbe/mierbt van Jaël met een ſpijther bet

booft boog-geſlagen inſijn fiaep/3jub.4; 16. Het gantſche Heyr

- eger van Siſera viel. Hub.4:21.

Avondt-geſangh

Op de ſevende Dagh van de Maendt.

Stemme: HOſalm 119. wel-geluckzaligh is de Menſch

die leeft, &c.

I•

3t batebobtg3Polth gebooſtbabt berrtſghjartl

ášoo namenſn het bt ber?{moriten;

25alath bupgb'25iſeam boe tegen bact:

't âPoſth biel tot boererp boog Jilºoabite.

&Dorijſbinebag nam 't ſl2:aetft-ſmaert in behanbt/

âlpaer boogijp 't bupſe paer be buptſt op-rpte.

2•

't Boſth mon ootſt JIBoab. Hºuben enbeeſbab

5àamen boog haer beeg enermonnen HLanden:

&Boerenſbe ſlºoſegaſſer jlâenſtben pab ;

den Ho"la nam b opper-macht in :

#nſenbe't âBoſtk blooghs boets boo: be logbaeng

dºnſorbt terſtont te ſtrpben metâBpannen.

E ášijn eerſte minſt mag 'tſthoone gericho/

Boeſſabahijabfijn &piong in-genomen:

- #borgt het foubt nog te gaenebenſoo ;

- jihaer3trhang Biefſtal been bebloetſt ſjaeſtkomen.

eBobtg âBoſch habt eerſt beneber-ſaegh boo??lp;

&Doch?ſthangboobtheeft haer ben bioetſt benomen.

4,

aëp bempten ſtratig niet gantſtijbedananijt:

âBeef min toe't âBoſch begon gootſoog te leven.

gee ſabiliſtijnen ootſt be3limoriſt/

") , dEn ant're meer behen 'tâBolth sitämiſg benen:

| - (GIot GBobt boog ſêthnicſ/boog Eljubgſmaert/
vº JPoog Bcboraberſoffingh heeft gegenen.

#f Viata
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Van Gideon tot Samuel.

De achtſte Dagh.

A . Vrage. Zijn beſtinberen Jiſraelg boot be oerſoffinge ban De

boratiemogen gemeeft om benijeere oprechtelijth te dienen ?

Antw: dàeen ſp/maet ſn3ijn mederom metpaſſen tot baet afgne

berne: âlBaerom ootſt be lºerte baet geſtraft heeft met de Midiani

ten, bieſjaer enen jaren hebben onberoutfit 7 jub.6:1. De Heere

gafſe in de handt der Midianiten ſeven jaren.

D. Vrage. âlbag be onberûjurftinge boog de Midianiten groot d

Antw. Ja / mant ſp wielen aſie jaer alg &pgingh-banen in het

Hangt 3.ſtaelg/ende roofben al hatt ſpemaftij/ſoo dat er een groo*

te hongerg-noobt ontſtont/ jub.6: 4. Sy en lieten geen leef-tocht

overigh in Iſrael. 3jud.o:2/3.

C. Vrage. ipoe maeritten het de ſtinberen Iſraelg d

Antw. âSommigje betbergljoen eenigh Hoorn in de boſſen ber

accbe/maet ſommigbe trotſten ten lande upt; gelijtſt onder ande*

re oorſi bebe Ebimelech met fijn ipupg-bzoum Naomi, met bepde

haer &onen / bie te ſamen bertrotſten na het lanút ber Moabiten,

iſturb 1:2. Sy quamen in de velden Moabs, ende bleven aldaer. ,

C. Vrage. âlBafmeber-naren babt Naomi in den landt Jiloatg 3

Antw. l3aer bepbe &onen/Machlon,en Chiljon, getroumt3ijne

be aen Ophra, en Ruth, dlºoabitiſche llèppen/5ijn bepöegheftoge

ben; gelijtſt ootſt bact JHan Ebimelech. -

E. Vrage. # #ſtael niet berloſt ban de Midianiten?

Antw. #a: mant bel)eere oermetſtte Gideon, die mat (qſarme

ſtonbt en bogſchebe/ om baet mede te blutijten : «Enoegboot bere

berfterrſtte hem boo? ben balim bie dp het blieg hiel/#lub.6:14. De

Heereſeyde,gaet henen in deleuwe kracht, ende ghy ſult Iſraël ver

loſſen. #jub.6: II/39/46. -

C. Vrage. âlBat beide Gideon?

Antw. 1ep mirrp Baals?ſitaren om berre: Hijp bergaberbetmee

en-bertigb bunſent dil Aannen : «Enûe alg by hier ban mee-en

tmintigjbupſent neeſachtige ſlannen/bolgens Bootglaſt/bate

ile na hung geſonben/enbaer na morſt aſie bie matet met de monot

ſlogpten/ fog behielt ijp macr bgie ijonbert Jilºannen bn fith/3jub. '

7:7. De Heereſeyde, door deſe drie hondert Mannen die 't water

met handt geleckt hebben, ſalick u verloſſen. #jub.6:26/27. #jub.

7 : 3 / 4.

C. Vrage. #oe heeft Bibeon de Midianiten obermonnen?

Antw. iSp metfijne ſil)annen namen inbe eene hambt eenjfate

hel/en in de andere ijandt een 25aſupne: emoe brs nathrg"#
pixt
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mber met be25aſiumne/mierben be Midianitenſoo berſchaftitt/batſe

maiſtanberen aſ uſurijtenbe booben/ Jub.7; 22. De Heere ſettede

het ſwaert des eenen tegen den anderen.

B. , Vrage. zijn beſttinberen Iſraelg bandsbaerghemerſtaen Bie
bion ober beſe4Bittorie 3 -

Antw. dpietaſſe: mant be Ephraimiten tmifteben met ſkibeon/

om dat bp ijaer niet habt inebe ontboben: De Hºllannen van Suc

coth en Pnielmengetben hem eenige ſpnſe bootſijnâPoſth/termijf

: bu bermee ilhibiamitiſche honingben bernoigbbe: ſlaaer andere

miſben hem tot ſtegent maſten/'t meitſt ijn menger.be / Jub.8: 6.

De Overſte van Succoth ſeyden, is dan de handt-palme Zebah,ende

Thalmna al in uwe handt, dat wy uwen heyre broodt fouden geven.

#Huü.8:15/16/23.

| A. Vrage. âlaag Iſrael hantkhart aen bobt?

Antw. JBeen: âlBant alg ſjibton in een goebe mepninghe/een

- Ephod gbemaetſit babt uut ben roof/ſoo bebºenenfin taer mede afe

goberne/en hoogte ſcefbenſn qualitſt / Jub.8:34. De Kinderen

# en dachten niet aen den Heere haren Godt. Hub. 8: 24/27.

z 3ud. 9: 4. -

A- vrage, Quamen be 39ſuchtelinghen boe niet mebet in baer

- HLanbt d

- Antw. Ha: ſlBant Naomi keerbe meberom/na batſt thſen jaren

in't ſambt ber ſlºoabiten babt gemoont/met haer &rboon-bothter

Ruth, bie getroumt mag aen Booz, bn mien fi, een 3one mongse

macmt Obed, die beoºgoot-babetig gemeeft ban 3Pabib/ſºuth4:1c.

Booz ſeyde, ickaenvaerdemy Ruth ter Huys-vrouwe ſtuti) 1:22.

ſtutij 4: 21/12. -

C. Vrage.# geraetſite ſtuthaen 25oo5?

. Étutij / niet miſſenbeban haer 5thoon-moeber dPaomi

, ſchepben/en aſfoomenerenſenbenaer Canaan/ moſt ban armoe

. gaen leſen ſhoogn-anten op 't âBeſtt/ en ſoo quamſe op 25oo5

2ſther/ biebaer kennenibe /belaſte aen be ſlaap erg batſe ijaer niet

fouben beletten: 35oo bgarijt ſp haer ſtoo?n te bung ; en bact na

op 25oo3 JPogſtij bſoerſtomenbe/en bn hem ſtilſrfteng gaenbe/bee

be 25oog de belofte bolgens BobtgilBet/bat hp baer een boume

lijtſt foube betſogghen : ?Eig nu benaeſte 25iocot-pzienbt bit mepa

gerbe/foo nam bact 25oo5 ſeibe tot een 33goume/ſtuti) 1:2/3. ’

C. Vrage. Hoe gingb het na 45ibeong booöt?

. . Antw. âijn Sone Abimelech, geboren uit een 25n-mijf/boobe

| | tſcuentighbanſpne2Moeberen/enbenamſthalſoo be regeeringe

aen: aſſeen fijn jongſte 252oeber Jotham ig het ontblurijt/ #lub.

:# Hy doode ſyne Broederen,tſeventigh Mannen op eenen ſteen,

uÜ.9:1/2/3/4.

C. # ſleat bebe Jotham hiertegen 3

Antw. Jotham riep ban den Bergh Charizim be burgeren van

%Zichem toe / batſeſoo babbenmee: alg ofbt boomen/niet#
2. r
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be ſºlijfboom/en bijn-ſtottſ maer begpoo!-boomtothaertto

ningin ghennaecht hadden: «En poo!-ſenbebaet/bat Sy en Abime

lechnialitanteren fouben berterren als een oper: 't meitſ, alſoo ig !

gheftijfebt / mant tmiſt 3ijnbc ontſiaen/ ſjeeft?{bimeſeth beſtaot

2Zichem bebo?nen/ en ſjn tg dan een 43goum in 't beſtormen man !

een doorn/ met een dilholen-ſteen behop gebroken/ jub.9:53. De :

Vrouw verpletterde ſijn herſen-panne. 3jub.9:15/23. -

B. Vrage.# ig ijct 3 ſtaci boogtg gegaen ? :

Antw. ?ilg Thola ûgie-en-tmintigbjaer/ en Jaïr bie bettighášos :

nen babt/tmee-en-tmultigigiact/dner baer geregeert babben/ſoo

3ijnſe mcüeroln tot afgoöctue betballen en tot andere gfoottſons

ben : &co dat de iPeere ſjaer ſtrafte boot be Philiſtynen, en Am

moniten, be tijbt van achttjien jaer / 3jub. Io: 6. Doe voeren de

Kinderen Iſraëls voort,te doen dat quaedt was inde oogen des Hee

ren. 3ub.1c:1/2/4.

B. Vrage. 13teſt 45oot hart verloſt ! -

Antw. âp ſchiepben tot ben ipeert/both gobt ſepbehaer/batſe

tot baer2tfgoben om buipe ſouoën gaen: Jillaer aig fu baden bat

hy, battnotij bit-maci milûe gijenaūtgij 3ijn/ en baer bp/alſfe bact

21fgoben megh brûen/ en ftth beſteerbcn/ſon microt 45obt bemogen

om ſjaer te perſofſen/Jub.Io: 14. De Heere ſeyde, gaet henen tot

uwe Goden, dat die u hulpe doen. 3jub.12:15/16.

C. Vrage. #oe mierbenſn perſoft !

Antw. ?tig Iſrael ſomber âBeibt-oberfte mag / foo namen ſin

Jephtha aen/bie eerſt ben 4Bozſogh met rebellen ſocht te beſſerijten/

tonnenbebat de Ammoniten gheen retijt babben op het lanot ber

#inderen ſtacle / batſt nu baie bonbeg: jaren gabben beſeten:

JEaet alg de Ammoniten nooit gingen niet ben ſtrijdt/ſon heeft

ſc Hephta met een groote ſlagij geſlagen/entmintigh &febennan

ijaer in-gbenoinen / #ub. 11 : 23. De Kinderen Ammons werden

t'onder-gebracht. Hub.11:5/6/15/16. -

Vrage. Slg 'etten op-ftrijre ban beſen 4Pollogh niet mat bpſone

berg nog?-gebalien in ljet lºupſgefin ban Jephta 3

Antw. ja het: HIBant Jephta ten ſtrube unit-tretſienbe/belooft

be/bat ijp in fijn g!jeſudtige meber-komſte/ het eerſte dat hem upt

ſijn jung ontmoetebe/ ben iBeere ſoube ten baanbt-offer op-offee

ren: ?lig ijlt nu meber-ſteerbe/ſon quam ſijn eenige Dotijter hem

eerſt bipbelijtſt teghen/ om baer âBaber te hemelkomen; 't meldt
#epijtaſeer ontſtelbe / mennende bar ſjn moſtfijn belofte fla-ſtoe

men/ 2Jub. 11 : 34. Sijn Dochter gingh hem te ghemoete. Hub.

II : 3C.

A. Vrage #eeft ban ſlephthafijn ſportſter geboobt ?

Antw. Bit is niet maerſtinneſijtſt: maer na batſe tºnee maene

ben haer Hilhaegijbom op de 25ergen babt hefcijgept/ig fit ben lycee

te geijeplight/aiſoo hat ſn nietig ghettoumt: 85e 3Dochteren beg

3Lanota guamen ſjaer alſtjaer vertrooſten in beſtstarten:
ft
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#

:

r,

ſtartbanſtben/Tub. 11:4c. Sy quamen haer aenſpreken, vier da

en in 't jaer.JB. E Vrage geeft #ſtaeſfith ban nu hoortg onthouben van be afe

gobernt 2

Antw. JReen: ilbant termpſe batſp mierben geregeert ban Ez

bon (bie dertigbaSonen en dertigh Dochteren gabbe)fenenjaer:

man Elontbienjaer: man Abdon (bie neertigh &onen/entertigb

zëoong abonen babt)atiſtiaer:3ijnſe meterom tot afgoberpe net

baſſen; foobatſe 45obt ober gaf in de bambt ber 19biliftpnen/meer

tighjaer/#jub.13:1. De Kinderen Iſraels voeren voort te doen dat

edt was in de oogen des Heeren.

'C- . Vrage. #oe heeft fith Jlſtael gebzagen tegen be{3biſiſtpnen €

Antw. âig nu Eli be #oogbe-prieſter / ſjaeriſtitijter mag / ſoo

trochen ſp op tegen de 33ijiiifipnen/en namen de Arcke Godts mee

be in het Leger: 't melrit be jYjiliftnnen eerſt mat ontſtelbe/ matr

moet grmpenbe/ſloegen ſp onder #ſrael bertigb bunſent Jilºan ter

neber/endenamen be?letſte gijevangen: 't ilBeith Eli boorenbe/

ſoeberſthitſite / batijn/ 3ijntje een ſlaan man negen-en-tachtigh

jaer / metfijn ſtoel achter ober biel / en be neth byad: W 1

4: ro. Daer vielen van Iſraël dertigh duyſent Man. I. Sam,4 : II/

18/2z.

C. Vrage.# gingij het met be2Trtſte onber be bhiſiſtunen d

Antw. &p baatjtenſe in ſjaer (qIempelman ben?tfgobt Dagon,

borij alg Dagon tot tmeemaeſ toe baerom mag op beactbe getuoze

pen/en satſaerâPoſtft met tunee plagen micrt geſlagen niet lºupe

ſen in het landt/en met Menhepen aenſjaer ſitbannen; ſoo hebben

in goeöt genonben de Irrſie meberom na het lanèt 3ftaelg teſene

ben/ 1.3am. 5: 12. De Menſchen die niet en ſtorven, wierden ge

ſlagen met ſpeenen. 1.3am.5:4/6.

B - Vrage. Hjoeſonbenſn be?{rthcmeberom ?

Antw. jha barſe ſenen maenben bp bact gemetſt mag/ſettebenſt

op een nieumeil)agen/ biegberrotáen mierbt bantnice 5oogenbe

ſtoepen/baer bn boeube bijf goube JIBunſen/en mijf goube &pee

men : gen alſoo ginghen die ſtoepen ban feifgrecht benen na het

lanbt 3jſtaeſg/en quamen te Bethſemes aen/1.&ain.6:14. Dewa

#quam op den Acker Joſua des Beth-ſemiters, ende bleef daer

ſtaen. 1.3an.6:1/7/12.

C. Vrage. âldat pielber te 95eth-ſemeg poogd w

Antw. De 25etb-ſemitero maten ſectorrblijbt: 3e IIeuiten of

# beſtormen op het hout oan beſe llpagijen / bieſt in ſtutten

loofben: Hillaer alg be2Burgberg unt nieuma-gietigijenot in de

3ſrtſte krethen/ſon boobt be latere onder haer boog een plaghe bijſe

tigb bunſent en tſebentigh ſpannen : éoo bat be?irtte miernt

megh gijeboert na ſtitiatg-, cariin/ ten ijlipſe ban Abinadab,

1.35an',6:19. De Heere ſloegh onder haer,om datſe in de Arcke ge

ſien hadden. -

jff 3 vrage
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C. n:#* #oe heeft beſjeere Jiſrael gijeholpen teghen be 32biliſtpa

Antw. Pelgeertſonbtſijn ſengel tot Manoah,en beloofde hem

een Sone, bie Simpſon is ghtmeeſt ; beſt foube een jaa3ireet bes

#eeren5ijn : Beſe nu groot mogbenibe/ begon ſomtijors eenighe

bittorien op de Philiftpnen te bekomen/3ub.13:5. Hy ſal begin

nen Iſraël te verloſſen uyt der Philiſtynen handt. #uo. 13:25.

E. Vrage. 13oe microt biebgoorſtijap boo? ben GEngel gebaend

Antw. De Engel beg Beeten perſcheen aen beâ9:ou ban HTAa

noab/bie onnºuchtbaer mag/en beloofde haer een Sone/ bieten

dPa5ſteer ſoube3ijn:?Ilg fu bit tegeng baet ſlaan meetelbe/ſoo bae

ben ſp bat bedºngel noch eens mocht berſtijnnen/ het foeichegbee

ſthiebt 3ijnbe/ſoo milbe Jllanoabſpnſt brengen/both alg bp het

g-offer ontſtaff / ſoo boer be dºngel in be blamme op na ben

ennel/3lub.13:3/9/25.

E. Vrage ilBar heeft ºm boort gebaen tot perſoffingenangſrael?

Antw. 25p boo?-baibatijn te Timnath, een ſtabt ber3bhiliftp

men/een sºort ter ſagh/ die hem behaegh.be/ ſoo heeft bp Diegbee

troumt: @Bp be 25gunſoft gaf im fijn bertigjſabiliſtijniſche dillet

gbeſeiſen een taebrſet upt/ftenbe op ben Leeuw biebp babt oerſla,

gen/be meiffie dat beantmoo:oenbe/boo: mibbel van Simpſong

392oum/bie 'tijaer perftlaert hant/ ſoo gingh &Simpſon na Aſke

lon, en ſloegh baet oertigh Sijiliftpnen boobt/ombe oertighâlºiſe

ſci-fileeberen/bie ijn perioren habt/aen beſc Jillet-gbeſeften te beta

ſen/ jub.14:19. # ſloegh dertigh Mannen,ende nam haer gewaet.

#ſuü.14:6/12/14/18.

C. Vrage. ilBar mag ban bat racötſcIban be ſlecum 3

Antw. ?lg Simpſon nafijn 35;lipbt toe gingb metfijne ſail

berg/ſoo ontmoete hem een ſleeum/biehn perfſorgh: en alg by

bact nameberoin langijg bien megh gingh/foo befagh ijn bie boo

De Leeum/en henondt dat bact eenſmermi)onith-bnen in maren/

ſoo nam hij een ſtuth 1)onith-raebt/en gingbal etenbe/ en gaf dit

oodt aen fijn qDuberg : Gug gingijſpnſcpan ben «Eter/en foerig'

begb: ban bc Sterche/3ub. 14. -

B. Vrage: dàam Simpſon bit can ſijn 25aupbt met op batſeſjn

racûtſelijaür geopenbaert ?

Antw, dàten bin: 3llaer hp gingh toornigb megb: barr na tot

bact meber-heerenbe/ennerſtaenbe/batſe aen een ander mag gbº

ghenen/ſonſtatſt hy boot niet onbettààoſſen biefathelgaen hart

ſtartten habben/het type ſhoorn bet ſabiliſinnen in brandt: den

als de Abiliſinnen hierom het hupg man fijn â??oum met hart

3Paber berbranden/ ſog ſïcegh hp onbet haer een groote ſlagb/

"Hub.## : 8. Hy ſloeghſe, denſchenckel, en de heupe. 3ud. 15:

2 / 5/6. ' -

* Vrage. #ebben beibljifiſtpnen Simpſon nopt inbaerghemrit

gekregend

AntW.
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Antw. Sp binghen en bonben hem te Lechi, maer hm berbaatſt

#ſloegh bupſent Jilan booût met een &#3elg hinnee

: Baer na in Gaza beſet 3ijnbe/ ûgough bp beg narijfg be

gétabtg-poogten merij: Daer na meermaelg geboriben 5ijnbe/pere

baatſt ſp be banden ; tot dat epnûelijtſt be thotre Delilaſjn bang

af-ſileeùt/maet inſijn ſtettitte mag / en ſog mierbt ijp gijepangen

meth geſepbt/Jub.19: 19. Sy liet hem de ſeven hayr-locken ſynes

hoofts afſcheren,en ſyne kracht weeck van hem. Hjub.15:16. #jub.

- 16: 3/ II/ 12.

C. Vrage. #oe is 't met Simpſon afgeloopen ?

Antw. De Abiliſtynen beunen hem beoogen upt-gbefteſten/en

boen malen in een jitolen : @Botl) alg ſn ſjem in haet Glennpei

# geſtelt om boog paer te ſpelen/(ſijn bang tnetſijn fitariſten

cbetomaen-gemaſſen5ijnbe) oplichte in bermee làplaren tegen

maiftanberen/ſoo dat bedIempel inſtortebt 7 boobende alſoo bem

ſeinen/en met hem veel bupſent ſpijtliſtijnen/3ub.16: 2c. Die hy

in ſijn ſterven gedoodt heeft, waren meer als die hy inſijn levenge

doodt hadde jub.16:21/25/27.

Avondt-geſangh

Op de achtſte Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 1. Die niet en gaet in der Ggdt
looſenraedt, &c.

I•

d: JThebfamijt hebo ºf Iſraelg beſt;

l?ier boog mierbrofibeon tot 3Pogſt geſteſt:

ijn been be ſlºebianijt het Lambt verlaten/

* 32oogſten alſeen met bgie bonoert 3olbaten.

- tºet blurftighâBoltkauammeer/ooth iPaomi:

3Baer 't âBoltſt beugeef op nieumg afgoderp.

2•

3Ibimelerb microt 3Bogot boot 25:oeber-moordt:

«Een392oumen banbt hielp be dinran meer boogt.

#etaBottſt baſt meüerom tot b' oubcſonben:

oöoot heeft de Ammonijtijaer toe-geſonben:

Paer jepijtarcbbe 't âBoltſt oan bact gemelt;

&Poch bij microt boogſijn Bocijter ſect ontſtelt.

3• --

aBe Ahiſiſtijn heeft meer ben ſtrijdt herenbt/

oſºn heeft 45oötg?{rtſt ten beunte megh gelepot:

Goûtg?Irche beeb tienen",#"baſſen :

4. -

“De
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33e# bonbt obobtg ſtrafbp hun aſſen:

#pſonten b'Arth meeroni. De 25etſenijt

Gaecht boog nieumſgierigbepbt beei 25urgerg quijt,

4,

&Be Mºjiſiſtijn trof#ſtaeſmeer aen;

5ſlf)aer Simpſon bogſtijact bapper tegen gaen:

# ſlorgbijaer: alg een hartſt-bren magfijn mapen:

Jºlaer alg by in een 13oerenſtboot quam ſlapen/

aboo mierbt fºr quijtſijn bang/en ootſt fijn kracht:

&ijn booot heeft beelâ9panden om-gebgarijt.

Van Samuel tot de Koningh David.

De negende Dagh.

A. Eºs- HBie ig ſterijterghe meeſt ober #ſrael/ na be boobt ban

1

*

Antw. De ſogophete Samuel, biebe tijbt ban omtrent beertigh

jaren heeft ſtetijter gemetſt/bothaiſon/batmen niet het inbtmat

ijp in bc eerſte truintigh jaren gijebaen heeft tegen de 32biliſtnnen/

1. Sam. 7: 2. Het wierden twintighjaer, ende de Kinderen Iſraëls

klaeghden den Heere achter na.

# ## ig Samuel geroepen om Hºgopbeet en ſitcijfer te 3ijn

ober ſtael ! -

Antw.2tſg ſijn JTBoeber Hanna onbzuchtbaer 3ijnbe/boog ght

btben dit inst van hen brere babt betonnen/ende barſt het ſchie

C.

GE.

#boſgeng baet belofte/ban hinttg-been aen ben i9tere bepligſy

: 35oo tg ijn tot ogie-mati toe beg nachtg ban ben ipeert gerote

ptn/#am. 3 : 6. Doe riep de Heere Samuel wederom. I.&am.

1: 27/2

Vrage. HIBanneer/en hoe heeft ſjanna ijaer ſtinbtášamuel totben ſpeere gebracht? - ſ?

Antw. l3antia bielbt haer ſtinbt bn haer tot bat het gbeſprent

mag/boe biatht ºp het tot ben i)eere/ en ſongbobobe tetteren een

ijcertijrſten Lof-ſangh/ I. Sam. 1:24. 1. Sam.2.

Vrage. Hºaut Eli grensºoſten/bie bent in het ſtichter ampt Suc

cedeerden ? -

Antw. Elibabt tmre Sonen/ macr bemſe batſe hooſe 25oeben

maten / bie groote ergerniſſen baarhten ober be ſjourg-dienſt, en

betonſe bar Eliſjaer niet ſcherpelijtſt beſtrafte / ſoo heeft de lºtert

# berftooren/ I.&ant. 2: 12. De Sonen Eli waren Kinderen lie

ials, ſy en kenden den Heere niet. 1.3am.2:15/16/25.

vrage, albat heben ban be 35onen deſi?

Antw. ASH ſliepen bp bc âlòtben dit ten offet quamen :#

-



Avondt-oefeninge. 457

miſben niet gemeſt be beſte ſtudtenunt het offer hebben/ſoo dat het

âBoltſt be 132ieſterg/ en bt «Dobtg-dienſt begonûen te beratijſen/

h 1.&ain.2: 13/14. -

C. Vrage. llBeitite mag be eerſte openbaringhe die Samuel ban

qBobt ontfingi) 3 - -

Antw. oBootmaeckte hem beſtenbt/bathm Eli en fijn gheſſachte

f, van het 32ieſterbom ſoupe netſtooten/ geinjft aci)eert aen - ſite

boren babue uefient gjemaetiti boog een logopbeet/ 1. Sam. 3: 12.

, De Heere ſeyde, ick ſal verwecken over Eli, alles wat ick tegen fijn

huys geſproken hebbe. 1.&am..2:31. -

C. Vrage âlaag bit te horen aen &#li niet beſtent gemartkt # .

Antw. #a/mant baet quam een ſlaan ſbootg tot bem/die hem

l berbaclbe alſe bemeſbaben uie ſjobt acn fijn geſlatijte gebaen ſjabe

ik bel en poogte ſoude doen: dlnaet Dempſe ſyn gijeen fo:gije b?ough

boog be eeteban be ſjobtg-dienſt/foo foube ſboot ljet 3gieſterbom

banſijn bupg megh nemen/ en fijn geſlatijteſoo acinmaken/batſe

i om bgoobt fouben gaen bedelen/ 1.35am.2:27/32/36.

#4 B. g:## H?eeft ban Samuel geen berioſſinge te mege gebrachtboog
Itael E

n: Antw. Ja hij/mant alg JIſrael tot ben jeere ſtijgerbe/en batſe/

# bolgengfijn ſaſt/benzeembt oboben meghüeden/foo ſloegh bij de

:: HAbiliftpnen met ſoo een groote ſlagij/batſe in Samuelg regeerine

ge niet meer in het lanút ſtatig in-bieſen/ 1.3&ant. 7: 13. Alſoo

werden de Philiſtynen vernedert. 1.&am,7:1/4.

::# . B.# #g &amuel aſſijn icben alſ een ſlechter gijebieben ober

# Antw. #Been: ſlBantaſ-hoe-mei hp ghettoutmelijtſt oanjaer tot

## jaet aſſe &teben boog-renſbe/op dat ºgſtaeſ met gerichter microt/

# oo mag #ſtael bier incúc niet te bgeijen / nlaetſin begeerden telt

# # /#*am. 8: 5. Sy ſeyden, ſettet een Koningh over ons.
ka 1.3bam,7:16. r

Nº A. Vrage. HlPaecom miſben ſp een ſtioningh hebben ? -

::4 Antw. Demple Samuel nu mag oubt gijemo:ben / en batſijn

timer &sonen/Joel, en Abia, biebp tot ſietijteren in fijn plaetſe bab

e gbrfteit/niet meſ en ſcefden/ſoo meunbenſn/na het erempel han

# andere aaottheren/boot een honingb berechtmaert te ſuſſen5ijn/
I.&am.8:5. Sy ſeyden, ſiet uwe Sonen enwandelen niet in uwewe

## gen. 1.&am,8:1/3. - -

B. Vrage. #reft baer Samuel een ſtoningh gegenen ? .

Antw. Gja/mant ai-ſjoe-mei bit oerſoetſt ljemſeer miſhaegh.be/

en dat het gſjobt niet aengenaem mag ; ſoo heeft im baet /bolgens

«Bobtg laſt/tot ſtoningb geſaift/Saul ben 35one Kis, met hoogſtge

ginge ban beſmate laſten die ſim onber be ſigningblijtſte tegcetine

gefouten moeten b?agen/ 1,3&am,8:11: Hy ſaluwe Sonen nemen,

dat hyſe ſtelle tot ſynen waghen, &c. 1.3am. 8: 12 / 13 / 15/16.

&## 1.&am. 8:7. -

vº Vrage.
j
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C. Vrage. 25n mat occaſie ig Saul tut ſtoningh gemaerkt ?

Antw. Saul ſoethende de berloren 455elinnen van fijnâBabet

Kis, quam tot Samuel om hem tacbr te ngagen, en alſoo hoogbe bp

be belofte/bat in ſtioningh moguenfoude/ende miert terſtontman

r&amuel geſaift / 1. Sam.1 : 1. Doe nam Samuel een oly-kruycke,

en ootſe op ſijn hooft. 1.35am.9:34. 1. Sam.9:2.

C.ſ# ºpv mat lilaniere googüe, Saui be belofte dat ijp ſtoning

OuDc51). t G

Antw. 3ilg Saul in beſtaür quam/ ſoo quam hem &amueiſt

gemoete/ en noode hem tot een dèffer-macitijbt/maer in Samuel

ijet Uefte ſtuth 19.eyg boog Saui tier op-fetten/ en na de maelrijbt

giiightſp illet hem alleen ter 3poen af/ en boog-ſepbe/ batſjp iige

ntngſ, ſoudt mugdeli/ 1. Sain.4. t

C. Vrage. iput nam &aul de ſtroone aen ? -

Antw. iig bp beſe belofte boogbe foo ſtonbebp bit niet gijeigoe

ben/ om Jarfijn geſlacijtefeer gijetingij mag in #ſtael: âBan &as

muel afgaenbe/ſou quam bp onder Qtopijeten/en p?opleteerde
outſt/# 3amuel Jernboog-fendt jaoöe: ?IIg men hem ſide

tilllgij maſten fuuüe/ſoo bettergijût ijp gemſelben atijter út baten:

«Eenmei/betààoltiftenue/ dat Up een langhſtboon ſlaan mag/

miloentjem tut ſtuilingbgebben/en alſoomiett bp geſaift tot ik de

ningij/ 1,3am.14. -

C. Vrage. âlBeirſte mag de eerſte victorie bie Saui heeft bekomen: *

Anºw. âIg Nahas be?lmmonijtuelegert haübejabes in Gilead,

en alg ijn bangoer 25urger het rechter om geenſtijtt/fgo heeft Saul,

bit perſiaenbe7 fijn ſtunberen in ſtutten ghehoumen/ heffuthen

boo:gantſtijjſrael geſonben/en heeft baie bombert bupſent en bere

tign Supſent jl annen nergadert / maer mede ºp Jabes geeft

ontſei/en be?lmmonſten alſoo geſlagen/bat'er geen meehp male

harderen 51jn g!jeuſenen/ 1.ëam. 11: II. Sy ſloeghen Ammon,

1.&aml.f f:2/-. -

E. Vrage lpoe heeft Samuelſijnſrechter ampt af-geſepbe?

Antw. Samuel hetum ghbe tegen gantſch 3ſtaci/ batijn hart gee

troumelijtſt en rechtbeerbighlijtſt babbe geregeert: «Ende barſt bere

halmen qualijtk babben geùaen/een ſtoningij begeerenbe/borijſtpa

te haer aen/ inſbienſe qualijtſ, leefden/ batſe met barriaoning,

ſouden bergaen : Jesaer ſooſt meilreften/ batſe banſoudenber

houden mogben/maer toe ºp boo? ſjaer notigſteebtg unilbebibben/

1.3ëam. 12:3. Hy ſeyde, ſiet hier ben ick, betuyght teghens my ,

wiens Oſſe, ofte wiens Ezelickghenomen hebbe. 1. Sam.12: 14/

17/23 / 25.

E. Vrage. 1)oemaetſtte het Sauſ met bejºbiliftpnen !

Anw. Saul heeft in het tmcebejaer nauſijn regeeringhe/ boo?

ſijn Sone Jonathan, be beſittinghe ber HAjilifinnen die te Gibea

#beſlagen/ 1, éam. 13:3. Jonathan ſloegh de beſittinge der
Philiſtynen,

Vrage.
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C.
r:# âlPaten be Jiſtaeliten bier boog ueb?ijbt en berioſtbanbe

biliſtijnen ?

Antw. 45antſch niet/ mant be làbiſiſtinnen bergadert hebben.be

bertigij bupſent âlBagbenen/en ſeg bupſent ſtuiteren/neneng een

zontelbare menigſjte âPoet-noith /5ijn in het lanbt ſtatig gijenale

Ien /en trotſten met baie boopen bact boo:/ atleg fuo upt-plundee

renbe/bat'er niet een Smit in ſtaci miert gebonden / om eenige

âlPapenen boo23ſtael te maken / 1,ášam. 13:17. De Verdervers

gingen uyt het Leger der Philiſtynen in drie hoopen. 1.&am. 13 :

5 / 22.

Vrage. HiBat beben Saul en Iſraël in beſetijt bet benaumtijepbt ?

Antw. 19et âBoſch berftach fith in de holen beraerbe/ en andere

bluchttben upt het lanút : ſcifg berliepen de Soldaten ban Saul,

ſoo bat bp maetſeg bombert onghemapenue &oſbaten bp bem bee

hieſot: Sauſ netmarijtenbe op Samuelg komſte/alg bn in de uee

ſtelde tijbt van ſenen dagen noch niet quam/begon felbe te offeren;

both Samuel aenkomende/nam dit ſoo qnalijtſt/bat in Saul aene

ſenbe/ijetbetſieg banfijn ſtoningbrijtſte/I. Sam. 13:ö. Het volck

verberghde ſich in de ſpeloncken. 1.3ani. 13:7/13/16.

Vrage. 19oe ig JIſtael van beſt philiſtijnen meeloſt ? ...

Antw. Jonathan heeft boog een monueriijthe beſtieringhe

eBobtg/ met fijn il3apen-bgaget/tminttgij.jlan
nen in een beſcts

- tinge ber 13tjiliſtnnen geſlagen: 't meitſtfoo een herbaeftijepbt one

ber haer betoogſaeckte/batſe geplurijf 3ijn / en batſe maftanueren

3ijn op#gbepaſſen: Dit Saul en Ifrael betſtaenbe/ hebbenſe

banaiſe kanten berbolgbt en geſlagen / 1.&ain. 14: 13. Doe

m Jonathan op ſyne handen, en op ſyne voeten, ende ſijn wa

pen-dragher hem na, ende ſy vielen voor Jonathans aengheſichte,

ende ſijn Wapen-dragher doodeſe achter hem. 1.&ain. 14: 6/

I5 / 21.

#e H3oe botſten bit Jonathan en ſijn âlBapen-baagber bca

Il

Antw. #Jonathan miſt hat ſbobt ſoo met mennige aſg machtige

geſpen ſtan: en ijp namfitij een tentfien: fooie Bijiliſtynen hem

fiente/ſouūen ſcgghen / komt tot ong op/ ban fouûe ijn op jaer

aenbaſſen/bitſoo gijeſtijicbenbe/ ſooftſom ijn op handen en boea

#ben 25etgij op/ en berſiaegh de âlBarijten der Bijiliſtunen/

I. Sain. I4.

Vrage. 13oe bergingh Jonathan beſt pittorie 3

Antw. &aul babbe ljetâBoitſt beſmoten/bat niemanbt nergeten

ſoubt tot ben anonht toe: Jonathan mat ſponithg bindenbe/en

bermoept 5ijnbe/ ſtatſt fijn ſtafbaer in/ emist matigoniste/bat

hemſeer beenerſtijte/ Saul bit netſtaenbe/mag foo gram/bat in

#gnatijan milbe booben: borij jetâBoſch miſte dit niet toe-laten/

om batſjp ſoo groote berloſſing je boog ſtasiſjaübe te mege glyce

bgarijf/1. Sam. 14:26/44. V

rage.
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. A. º Vrage. Hjoe ig't boogte met ášauſg ſPo:Iogen gegaen !

e. Vrage. Zijn aſſe Sauig oberminningen gezegent gemeeſte

B.

-

GE. Vrage.

E.

Antw. tºn mag na beſe Victorie, ſeer fttoethlnoebigb/ anbgarijt

bele 39nartijen te onber/ 1. &am. 14:47. Hy ſtreedt rondtſomme

# alle ſynevyanden, ende waer hy ſich wende, oefende hy !

raftC.-P. -

Antw. dàeen/mant aig bp op Samuelg ogbºt upt-trotſt om be

Amalekiten te ſlacn/en om aſſeg unt te roepen en te booben: &oo

heeft hn Agah tjaer ſtioning) perſchoont/en ootſt beie ban het beſte

3Pee/'t meitſt ſjemfuo qualijtſt ig af-gijenomen / bat Samuel ben

meberom ngo?-fembt heeft het berſieg man fijn ſtroon: «En Samuel

feibe hebben.be Agag geboout / ig ban &aui megh ghegatn/ſonder

ont meerban hein gefnen te mogûen/ 1. Sann.15.28. Samuelſeyde,

de Heere heeft heden het Koninghrijcke Iſraels van ugheſcheurt.

1.&ain.15:19/32/35. -

Vrage. 13aerom berſchoonbe &auiperg ban be?ſmaſchiten ?

Antw. 19n gafboog/bat ijn bit ghebaen haübe/ om het beſte bent

#cert te offeren: JIBaer Samueſſenbeijem acn/bat gehoorſaeme

benot beter mag als offertjante/I.âSam.15. . *

#- â3onbt fith &aul in fijn gijemocht hier ober niet on

lºlliſt G

Antw. Jahn: te meer bempſe ootſt opobtg «Beeſt banhengbea

meſten mag / ſoo batmen poot hem David be &one ban Iſai op

ſocht/om hoog het Harpen-ſpelſijn geeft mat te bermaken/1,#am.

# : '# Saulſeyde, ſiet my doch na eenen Manuyt, die wel ſpelen

n. g. I4.

gig JIſrael hoogte bzn gemteſt man be Aljiſiſtpnen ?

Antw. #een: Haer de pijfijſinnen zijn mederom tegen Jºſe

ratt op-ghekomen/ tot een ſhooft hebben.be/beiſſeuſe Goliath bie

ſeer trotſetijtſt tot ſtaciſplatit/ en gantſtij #ſraeſ upt-baegijbe/

1. Sam. ; 4. Doe gingh daer een Kamp-vechter uyt, uyt het Le

ger# Philiſtynen,fijn hooghte wasſes ellen,en een palm. I

17: 8/9. \

vrage. #orig Iſrael verſoftban beſt philiſipmen?

Antw. âſg pter ten noo: beſen latus berſthritht mag/footrabt

3Babib toe/ niet een Slinger in beſjanbt / en hooÜenbc be Ilieug

met een ſierſteen upt ſijnsſinger/ſoo bieum hp hem ſijn hooft af

en bracht het tot Sauſ/i.&am, 17:5o. Alſoo overweldighde David

den Philiſtijn met een ſlinger. 1.35am.17:32.

vrage, hoe quam bit bn/bat 3Danibben ſteuſe oerſ # .

Antw. 3Bahill een# 3ijnt t/miert van fijnâDaber Iſaige,

ſomben niet eenige geſchentſten man ſpnſe aen ben ſtoningb3auſ/

en ootſt om fijn 252oeberg / bie in tien ſPogſogh maren/te beſoete

ken: àlg br nu hoogue ban beſen «poliath met meeſt ſpaeſsen/ſoo

ontſtatis fijn 45ceſt/en ºp boobt gen/bat ijp tegen hem miſte berij

Pent/n. Snni.17. -

Vrage,
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º

N. Vrage.# boºſt Babib bit beſtaen 3 -

Antw. Öanibbertroumbe op fijn 45obt / bie hem babbe born

berſiaen een ſleeum en een 25em: / bet in de Stilapen menue /fou

hoopte# bat bp beſen onbeſneücnen ſlaſteractſuuut Ucte

I. SDalll. I7.

B. ' Vrage. 19oe is Dabib beſt âBittorit van Sauſ beloont !

Antw. #p ſteibe Babib tot een ſtrijgſ)g-operſte/ en babt hem

fijn oubtſte bochter belooft : maer alg GPanio ſeer geluchtgij oo!

logijbe/ente bact oner in aenſten quam in het âPottſt /foo mirrot

aSautnpoigb/ en fotjt hem met een ſpiefje te hoo!-fieſten/ 1. Sam.

18:11. Saul ſchoot een ſpieſſe, en ſeyde, ick ſal David aen de wandt

ſpitten. 1,35am. 18:5.

c. T vrage aaoubt Pabib geen gunſt te bont ?

Antw. #a bp/tmant Jonathan &aula Soneſireegh hemſter ſief)

en Michal, #auts jongbfte Dochter mirrot op hem nerlieft/meitſt

houmelijtſt &auſ toeſtont/ onber tonúitie ban honbertſ)biſiſtijna

ſttje àBoog-hupben tot een 252upbtſchap / op hope bat 3Dabib foo

ombaſg ſouncitonen: botb (Panib baarſjter mee bonbert/1.&am.

18:21. Saulſeyde,ickſalſe hem geven, op datſe hem ten valſtrickzy.

1.3am.18:1/2/27.

C. Vrage. #g JDabib bocboogtg bepſfgh gemeeft bp Saut 3

Antw. dàeen bp: Albant hoo! #onarijang noo!-ſpiaetſt betere

foeninge gijemartfit 3ijnbe/ ſoo ig Danibmederom ſter bitrovirug

gijenpreſt tegen be ſyſjiſiſtunen; maer boog Saulnuederom nudigij

moguenot/ ſjeeft hem mederom met een ſpicſſe miſſen booben:

georg Dabib onmiurbtende/ ig beg nachtg man fijn 49:oum upt

gbelaten om te bluchten; Sauig 25oben die geſonden maren om

3Dabib te begûen/beb?ogen 5ijnbe/ boog een 25ccibt bat in het tebe

ide lagb/I. &am. 19:11. Saul ſondt boden uyt tot Davids huys, dat

ſy hem bewaerden, op dat ſy hem des Inorghens dooden ſouden.

1.3am.19:4/16. - -

8. Vrage. HiPaer na toe biutiſtebe Bahib !

Antw. «Eerft na Rama tot Samueſ / maer &auſ hem ooigtſbe/

botij Saul mietbt ban 43obt belet bco? een p?opbeterenben G5eeft:

#jonathan ſorbt noo2 3Danib te ſpgeſten/'t moeith Satu foo quatijcſt

op-nam/bat typ hem meenbe te boot-ſteſten; hier op maerſchouuut

Jonathan Dabib / en alſoo neemt Pamibilaer na fijnblutht na

Nob tot ben prieſter Achimelech : âBan barr na Achis ben ſtoe
ningb ber:33biſiſinnen : «En man baer na de ſpelonthe Adullam,

I.&ain.2c : 43. Doe ſtondt David op, ende gingh henen. 1.Sam.
2I: T. 1.3am.22:1. w

9 vrage, laat mrber-baren heeft apabit gehaat infijn bluthten?

Antw. (dIe Nob at hn man be ſqIoon-b:ooiden/ boog hengberg

noobt: «En cntfingij 't Boliatſetjeſmaettnan be Scieſter/'t meitſt

Doeg aen &aulaenbzengenbe/ſoo heeft Saui gieroln Achimelech

en bijf-en-targtigh lºgieſterg laten bouben : @ſe Adullam"#
pit
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ſijn 332ienben bn hem/en bier gondert jl)annen bie benaumt ma

ren ban gentocht/ban maer Danib bertretftenbe na dll)iſpe/in

lanút ûet Jlſhoabiten/liet fijn qDuberg aſbaer in berfeſteringſje bij

ben ſtoningh : die Achis moſt un fith als een 45etſ, houten / om

bat ſyn fith aſbact niet betttoum.be/ 1. Sam.21:13. Hy veranderde

ſijn gelaet. 1.3ain.22:18. 1. Sam.22:1/2.

B. , vrage, ilBat bebe Danib ban/boe bp hem boot een ſtºethaenſſele
be/en macrom moft hij dit doen ?

Antw. Dauidſagijmet bat bu niet becſ gunſt bn be ſºonelingen "

habbe te machten/ja/bat ſil hem noo: een âPerſpieüer en âBertabet ,

ſoubenijebben aenghefien : 13ierom begon ijn met de banden aen

de munt te krabbelen/en liet het qup, umtſjn monur inſijnbaert :

# / ente alſoo lieten fit ben boot een «Beth megb gaen/ .
I. &Balll.21.

Vrage. Heeft Dabib in fijn bluchten niet bpſonberg unt-gerecht -

tegen eenige âBranben?

Antw. ja jij : ilBant hij heeft be lbhiſiſtijnen geſlagen/bie Ke

hila bego:logijden: mart ſlootenbebau &Saulg ſtomſte/ig in barr .

ban Caen gijenlucht na bellBoeftune Ziph met ſcg jonüert jlhan

nen/ . Sam.23:5. David ſtreedt tegen de Philiſtynen, en dreef haer

vee wegh. I. Sam.23:13. -

A. Vrage. Hièag Danib niet ſomtijtg in groot gebaet om banºëauſ

gehangen te mogûen ?

Antw. ga in : ſlPant als de ziphiten hem aen &auſbabben

ontbetht/foobiutijte bp na bellBorſtpne Maon, both 3aulaen

homente/beſefte hem op een 25ergh: Hillaet afg men boobtſtijapa

te bat de jºbiliftpnen infijn IIanbt ghebaſſen maren /ſoo trotſ ºp

haeftelijdt terugghe/ en ſoe ractitte Babib bgn / 1.&am, 23:28.

Doe keerde ſich Saul van David na te volghen. 1.&am. 23:23/

24/25. V

A. Vrage. #g &aul met Dabib niet meberom het gebight ? .

Antw. ?Ilg Saul in de alpoeſinne Engedi in een bol ghegarn

mag / omfijn boeten te betſten/ niet metenbe bat 3Dabiù batt in

berboºghen lagh/ ſoo ſmeebt gBania een ſtutſt van fijn Jºhannel/

't meltft 3Dabib man een 25crgh bertsonenbe/ nam dit tot hemjg/

2 bat ijn na &auig leben niet en ſtonbt: i3iet boog mierbt &auſbrº

mogen om bacbe met Babib te maken/ onbet belofte/bat Danin

35aulg lºung niet foube upt-roepen/alg bp ſtoningbſoube3ijn/

1.&am..24: 18. Saulſeyde tot David, ghy zijt rechtveerdiger dan

ick. 1.&am..24:5/12.

C. Vrage. âlPaet gingb3Dabib boe?

Antw. ibn gingbna be alpoeftpne Pharan, en ſombtaen Nabal

om eenighe ſpyſe: ſillaer alg Nabalbe 25oben qualijtſt bejegenit/

troch grabië op om hem en al het ſinne om te brengen: DorijAbi

gael beâ??oum van Nabal bit berſiaenbe/ trotſt âBabib metſerſe

teggen/ en fieerbeſijn toozn af/meitſte Abigael Panio/na#
Q0



Avondt-oefeninge. 463

beobt/ getroumt heeft/ 1.3am. 25: 18. Doe haeſtede Abigael, en

nam twee hondert brooden,&c. 1. Sam.25:5/13/32/39.

C. Vrage. 13ue is't met beſen dpatat gelegen geuierft ?

Anºw. 13u mag een rijtſt jilan/ Dorij een grooten bmaeg /bie

ben birftmilg bgontſten te onth: foo quam ijn beg anonuig m rtere

on D2ontſten te jupg /ſoo dat hem zit tjael niet oogſt acRip:elien:

3L :aer beg moggeng/ boorenbe it, mat getraer 1 geit erft mag/ſoo

berfcbpitfire bp alſooſeet/bat op baet man ſtoaf . Sam.25.

Vrage. Hig Saul in hgieuorſtijap gebleben met Dario 3

Antw. Been ijp/maet op-gemaetſt: 3ijn de ban be Ziphtten, mag

bp geſtomen met fijn ilege om Cabio te vangen / en fith atfug te

ſlapen ghelembt hebben.be/ig &Barib in ſiliijetijt gijekomen/ megij

nemende&aule ſpieſje en materfleſſche; 't turntſt éaul betſiaenz

be/ſoo ig meüerom de bgebe gijetilaetſit/demput sy, u, obetturght

miert/bat 32abiu na ſijn lenen niet en ſtoubt) 1. Sam.2 ; 7. Saul

ſeyde, is dat uwe ſtemme mijn Sone David. 1.&am,2o:7/9/12/25.

B. Vrage. âDertroude firb3Dabib over beſc gemaetſite berfoeninge ?

Antw. dſ)een ijn : 3i)act b2etſende dat ijp notij ten laerſten in

&aulg banden vallen foube/ trotſt ijp na Achis be itoningb bec

àijiiiftijnen met ſnuit ſeg johüert jl. annen/bie hem de ſtabt Tzi

ach ſtijontſt/ 1. Sam. 27: 1. Davidſeyde, nu ſalick der dagen een

door Sauls handt om-komen. 1.&am. 27:5/6.

C. Vrage. Boeinaerſtte het Danio tºp 3ſtjig !

Antw. âtg?ttijig niet beter miſt/of Sabib trotſ, upt en ſloegh

#ſtael/ ſoo ſloegh Dantu be Amalekiten, einde in booöe aſieg mat

ijn bondt/up dat niemianbt ûeft tubingh aen dit jig ſouüeggeitgen/

I.&am. 27: 1-1. David en liet noch Man, noch Vrouwe leven, om

dit te ſeggen te Gath. 1.3am.27:8/12. , -

C. Vrage ºpoe bergingb bir Danib 2

Antw. De?imale titen/fieube largDabib te Tziklach niet trag/

oner-bielen die ſtabt / en trotſten met al ben roof/ ootſt met Cae

bibg tmceâPgoumen/ſjenen: Jillaer &Bahib ſjaer achter-holgende/

# De ânialtſiiten/ende baarſjt alte 45epangijent mebeton /fog

tºet niet een gemiſt miert/I.Sam.3 :ſ. De Amalekiten hadden

Tziklach met vyer verbrandt. 1. Sami.30:1 / 17.

B. Vrage. 13oe ig betwoogtg met Saul gegaen? -

Antw. ?{lg Saui op-rtotſt tegben de Agiliftunen/ (bie Dabib

ban ijaer betſonben Jabben/op hem niet getroumenbe)fgo mgaegje

be bij eerſt Bobt om tacut , both gheen animooo?bt fiehondentie '

gingſj tot een Toovereſſe, bierſoetſtenbe/ batſe &amuel/ die nu gee

ſto?nen mag/milde doen op ſtomen: Hilaet alg de Dunnel onder

ſtijfjn bail &amuel/hem be neder-lage bgo2 ſepbe/ſoo ig &Saui ſcet

ontſtelt gemoggen/ 1.3am.28:11. Saulſeyde, doet my Samuel op

komen. 1. Sam.28:4/2c. 1.3am.29:3.

A. . Vrage igoe ig beſen ſponſogh upt-gemalſend

Antw. &autig met fijn 39oicſt oan de 33ſjiiiſtpnen":
' , - litſ

r
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blurijtenbe/ig inſijn enghefmaert ghebaſſen: Jonathan is onth

om-geſtomen; 't meith Babiù berſtaen hebben.be/heeft baer boob!

bemeent/ 1.&ain.31:3. De ſtrijdt wert ſwaer tegen Saul. &#.8.

Avondt-geſangh

Op de negende Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 2. waerom raeſt dat volck met

ſulcken hooghmoet, &c

I•

opbt riep het tiinbt Samuel tot propheet

G gên ſterijfet: mant ſcſi ſjabt hooſe fiinb'ren:

?Impt miert troumelijtſ, ban bein beſtſeebt.

't âBoltſt mileen ſtioningb/en bp ſtond niet bind'ren.

#iet boo: mierbt &aul tot 3jftaclg ſtoningb:

#n reübe #abrg ban beatminonijt;
-

31maer als in been ben?{materk eerſthooningh/

&ooraedtte ijp fijn ſiroon met erom guijt.

2 •

3De Mijfſiftpnen quamen bapper aen :

#ſonathan bracht baet monberijckaen 'tbſtitijten.

âBaer na auam «Boliath ſtoutmoedighſtaen/

3Pie &Babib boog een ſtem ter boobt beeb fuchten:

#ier boo?ſoud Babib Sauig Smager meſen/

3l3aer 't npbigb oogh en bulbe Danib niet/

šthoon &auſe 35eeft boog Dantug 13arp moſt berſen:

UPabib ontblutijt en raerkt in beelbetögiet.

- 3•

#n ather Toon-boobt: 't Hoffe prieſterabſorbt/

35ijn ſitebiſa mag ſelfg boog hem niet nepſigh:

35thoon bat bm ſton; hij ſtoeibenopt ſijn moet

3ſen &aul/maerbp bgougijfitij hier in hepligi),

#'n hongerg-noobt foo mergert jàabaiſypſe:

# 'mag bact na bp 3ftijig in gebaer/

lg Saut beeb een booſe dBeeſt op-tpfen)

&oo mag jp baegijg ijaer aen tot ſtrafbp ſjaer.

Wats
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Van David tot Salomon.

De thiende Dagh.

A.E# Hjot ig het gegaen met beregeeringe in Iſrael na Saulg

obt ?

t

Antw. De âBeſt-oberſte Abner heeft Saula 35one Iſboſeth tot

ſkoningb gbemaetſtt/both bempſe be ſtamme Juda het met 3 babib

bieibt/ſoo ig'er tuſſchen &auſg buy'g/ en tuſſtijen Babibg bung

een gebuntige ſtrijbtgemeeſt/ 1.&ain.2:9. Abner maeckte hem tot

Koningh. 2.3am.3:1.

B. Vrage, il?ag En 3Dabib ootſt tot ſtoníngh gemaetſt ?

Antw. Ja: âldant Samuel babt Babib te horen geſa!ft tot ſtoe

ningb; en na Sauls booût troth Babib op na Hebron, oubt 3ijnbe

bettigjiaet / en bp microt van de ſtamme Juda tot ſtioningb aene

genomen / regeerenbe ober Juda alleen ſchenjaer en ſeg niaenben/

# : 13. Doe nam Samuel den oly-hoorn, ende ſalfde hem.

2,33ſtl,2: I I. -

C. #e. i}orig 3Pabib #toningb gbemo:ben onetaiſe beÃŠtame

men f: -

Antw. ?Iſg Abner berſchepbc âBeſbt-ſſaghenberloren babt / en

baer-en-bonenaig Jºſho3etij hem beſtrafte/bat bp met ſiiſpa&a

ulg 25m-mijf/ſlaot onliumfbepbt gepleegbr/ſoo miertjt inſter bera

gramt / en ſoo heracbtſaeghûe ijp bepmelijtſt met 3Dabib / entje

baatbt affe beastammen aen hem ober/ 2.&am. 3 : 12. Doe ſondt

Abner boden voor ſich totb#gende Eeckt u verbondt met

my: 2.35am. 2:17. 2.3am. 3:7/8. - -

C.# #g Abner bier operbp Dabit in een groot-achtinge ge

Antw. #ſg Joab,3Babing Jneef en beſtt-oberfte bit berftonbt /

ſoo gingíj hp bepmelijtſt / en bootje Abner nerradelijtſt: ten huzafie

bat inſijn 32oeber. Ahaſel in ben ſtrijdt te boren gijeboobt babt;

't meith Dabibuerſtaenbe/ heeft in Abner bemeent/ tottertheli
bat hp aen beſeberraberne niet frijuiſbigb mag/2.35am.3:27. Joab

ſloegh Abner aen de vijfde ribbe,dat hy ſtorf,om ſijns Broeders Aſa

hels bloedt wille 2.35am, 2:23. 2.3am.3:32.

C. Vrage. #oe ig be boont ban3thaſci/en ban?ºbner toe gegaen?

Antw. ?lig 3[baſeſ/bie een ſneijlaan mag /?tbnet na-jaeghüe/

ſoo maerſchoumot?thner hem meer-macſg / bat bij tºt 5nben af,

mijthen ſoube/ofbat in hem anderſing ſoube boot-ſteſten/'t meſtſt

alg #haſeſ niet miſte doen/ſoo boog-ſtarſt hem?tbnet: «Baer na/

afg?Ibner tot Dabib mag oper-ghcſtomen / en bat bl! aen Dabië

het #oningijrijtſte #ſtatig ſjabtw:" / en mcüerom#

ſy
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D.

megh gegaen/ſoo beſgifte hem Joab hermelijth/en onbet ſtijfjn/

bat bij hem notij mat ſjabbe te ſcgghen / ſoonermoo.be bp hem/

2. Saill.2; 13.

vrage. ik beſt te mag Danibg eerſte Bittorie ?

Antw. Stig ijn alſeen #oningij mag / bempſetmee ſapitennen

Iſ bozeth met moogt ſjabben/üie David Daerom bebe op-hangen/ſou

heeft hij terſtont Jeruſalem gheſjeelin-gijenomen/ en heeft de ges

bliftten ttnt de burgijf Zion berögebcn/2.&am,5:7. David nam de

burght Zion in. 2. Sam.4:6/12.

A. Vrage. Boerbe&Daniu geen krijgh met belbhiſiſinnen?

Antw. Ja hu: il)ant aig be Dhiliftunen tot tmee-maeſ toe te2

gen hem op-quamen/ſoo ſloegh ijn haer boſgerig Bobtgracht/en

nam bacr?{fgoben megb/2.3am. 5: 25. David ſloegh de Philiſty

nen. 2.35alll. 5:21.

A. Vrage. H)eeft Babib geen fo:ge geb:agen boot be 43cbtg-bienſt:

Antw. ja ijn/mant in haelüt be Arcke Godts ban Kirjath-Jea

rim,big baer negenenreertigjaer gemeeft mag : bothberbarſt5ijna

be boot. De boodt ban uza,om batijn bellBagen bie be?lrtſte boere

be/ijabtaen-ghetaerſit/haarbtſt ten hunſe ban Obed Edom; both

herſtaende dat het bung ban Obed Edom om üe?trtſte ghe5egent

mierût/ U:atijtſe ban bact met groote blijûtſtijap na Jeruſalem/

2.3Sam.6: 15. David bracht de Arcketen huyſe des Heeren op met

gejuygh.#3/7. r -

Vrage. #oe rartſtre H5a boobt ?

Antw. 35c 1):iefferg babben be2Trtſte op een ſlBagen geſet/batt ,

ſi, beſelbigt op haer ſtijouberen babben moeten bgagen: ?lig nu de '

be fiunberen ſtruintſtelten/ſgo dat beſlBagenftijeen te ſuſſen oma ,

baſſen/foo ſtarft H5a be ſjamit unt/ijn onberftuitte bellBagen: bit

nam#ſoo qualijtſt / bat in hem terſtont boobt bebe ballen/

2. Saill.O. -

Vrage. 3Bebe hit niet meer boot be 45obrg-bienſt !

Antw. glaſjn 7 mant bempſe ijn ſcipe in een feer heerlijtſt hung

moonbe/ſoo milûe bn noo: be Arcke ootſt een heerlijcken (GTempel

boumen : 11)aer 65oot matchte ben beſtenbt / bat bitſijn Soon

aSalomon foute boen/ bie een bootbeeſbt mag van de ſheffiag/

2.35am. 7: 13. De Heere ſeyde, die ſal mynen name een huys bou

wen. 2. Sam,7:2.

. Vrage. 13oe gingh het met beâAmanben bangſtaeſ !

Antw. Dabiù ſloegh be HAihiliſtinnen/en nam haer beſtabt Gad

af: Daer na ſloegh bij de Moabiten, biefjn met tinee ſnoeren mat/

het cene ten ſeren/ljet andere ten boobt: 3Baer na ſloegh in Hadar

Ezar ſtioningh in 3 Beſopotamien/hem af-nemenbeheel ſlâagens

en Daerden die typ ont3enumbe : dBorſt roonenbe bes ſtoninghe

goube 35thilden : Dact na ſloegh hiſ be Syriers, en nam Bamaſa

rug in: «5pntelijtſt ſloegb bn oorſt bie Edomiten, 2. Sam. 8: 14, .

Alle Edomiten werden David tot knechten. 2. &am.salºn,
rage.
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E. Vrage 25ſeef Dabib in bpambtſchap met het bung &auſg?

Antw. JBeen: maer ſyn nam Mephiboſeth Jonathang kreupee

Ie 35oon inſijn ipof/aen ſijn (diafel/enbe gaf hem al 35aula goebt/

2.3am.9: 13. Alſoo woonde Mephiboſeth te Jeruſalem. 2.&am.

9 : 7/8.

C. #ge &ocht Dabib gheen bzienbtſchap met anbere 39oſtſtee

ren rº -

Antw. Hafjn : ſl3ant aig Tohu be ſioningh ban Hamachſijnt

ášoon Joram ſonot met geſchentſten aen Banid/ſoo nam imp beſele

bige ùantſtelijtſt aen/en henſighbeſt tot ben (diabernakeſ: ?Iſg oork

Nahas be ſtoningbber Ammoniten geſtoppen mag/ſooſonbt Dae

bib aenſijn &oon Hanun 45heſanten/ om hem te trooſten ober be

beoöthan fijn âPaber/2.&am..1c:2. Davidſeyde, ickſal weldadig

heydt doen aen Hanun. 2.3am.8:1c/11.

B. Vrage. llPaten beſt geſanten bij Hanun aengenaem r?

Antw. Jacen: jſflaer noozaPerſpieberg beſchulbight 3ijnbe/ſoo

3ijnſe ban Hanun ſtijanbeſijtſt miſhanbeſt/'tmeltſt Babib ſoo qua

lijtſt op-nam / bat tyn Joab en Abiſaiſonbt om de Ammoniten te

beoogſogen: bie ootſt üeſeſpighe/ niet tegenſtaenbe bebpſtanbt ber

Syriers met tmee-en-bertigb bunſent HIPagbenen/ op bebſucht beba

hen gejaeght/2.35am. 1c:14. Als nu de Kinderen Ammons ſagen,

dat de Syriers vloden,ſoo vloden ſy oock 2. &am..1o:8/9. 1. Cijzon.

19: I/3/ 5.

A, #ge eerſt ſith Babib nopt in mertitelijcke ſonben perſone

pend

Antw. Jafn/mant bennie Joab be ſhooft-ſtabt ber?{mmonie

ten Rabba beſegerbe : foo heeft geanib/ op het barſt panfijn bung

huanbclenbe/gheſten dat Bathzebatjaer mieſtij/ en tjatt onthoben

hebbenbe heeft haer beſmangert/ 2.3am. 11 : 4. Hy lagh by haer.

2.&am. 11:1/2.

A. Vrage l)oeſocht Babib beſcſonbe te bebetkend

Antw. Hºu ontboobturias be ſlaan han Bethzeba uit het Ita

ghet/en bilſonbt hem na hung bn fijn 39,oum: Borbalg Hriag

niet gingh/maetſite bn hem beg anderen baeghe bgontſten/op dat

hnſon bpfijnâ92oumſoubegaen: Both bit ootſt miſlutſtenbe/ſoo

ſenbt bn hem na het Iegijer / met laſt aen Joabbat bp ben in ſoo

ten ghenerijtſoube ſteſſen/ batt in quame gheboobt te mo:ben/

't meſtft alfoo ig geſchicht/2.&am, 11:17. uria ſterfoock. 2.Sam.

II:IC/13/15. . . .

B.E# álàat mag bereben dat Htiag bp ſijn3Bgoum niet gingh

gen :

Antw. Hriasſenbe tot ben honingb/bat het leger in het open

beſt lagh/en bat ijn baerom ban fijn gijemoebt niet ſtonbeperktpa

, gen dat hnſoo gemartelijthſoube gaan ſlapen bpºſijnâ?gou/maet

hn miſte mede op beſtraet binnen leggen/2.3am,II,

B. Vrage. #g Rabbagemonnen ban Joab ?
&B g 2 AntW,
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Antw. #a: ilàant alg beſtabt foube nu in-ghenomen mo:ben/

trotſt &Babiù na 't Legijer/ om bie eere te hebben : «En in beſtabt

komenbe/fetteüe beg ſtoningiig goube ſittoone opſijn jooft / en

ftrafte be #nmoonberg ſcherpelijtk met 2-agijen/ 3Bozſtij-ma

gen8 / (ft. 2.&am. 12 : 26. Joab nam de Koninghlijcke ſtadt in.

2-&am,12:30/31: -

C. Vrage. #oe ſa't met David en met Bathzeba googte gegaen?

Antw. Nathan ig geſannen om Dabiba te beſtraffen/en te barpe

gen met de booût ban jet ſtinút in on-etijt gijemonnen; aig ooth

met ûen ooglogb/bie ban fijn hung niet foutje mijchen: âlBaer op ,

3Babië openbare ſtijuſt-beſtenteniſſe boenbe/heeft nergebinge ent,

fangen/en heeft bact na Bathzeba tot fijn â?goum ghettoumt/en

neuengantere hinderen/heeft ºp Salomon by hart gbemonnen/
2.&am..12: 24. Sybaerde eenen Sone, ende noemde ſynen name,

Salomo. 2,35ain.12:11/13/14. -

C. Vrage. Hi)oe ig het niet áBaufûg ſtinberen gegaen ?

Antw. ášijn 3Borſjter Thamar ig ban bact 252oeber Ammon

geſchonben; 't meſtſi Abſalon haer 52orbettmee jaren opgekropt ,

hebben.be/ ſjeeft runbelijtſt onbet ſtijijn man naienbtſthap in een

maeſtijbt Ammon boen permoo;ben/ en ig gbeblutht na ſijn :

C5goot-bahcr Tamai te Geſur, aimaccijn bgie jaren ig gijchieben/ .

2.3Saul. 13 : 14, Ammon verkrachte Thamar. 2.3am. 13: 28/ .

C. Vrage. hoe gingh het tee bat?ïmmon &Thamat ſtijond d -

Antw.3fmmon bennſûe batſjn ſterk mag/engingh te hebbe lege

gen/perfoetſtente batſijn áuffet hem eenigeſpnſe milbeherepben/ ,

't meſtkaſg ſingbebaen babbe / en beſchoteſaen fijn hebbe haatht/ .

ſon greep haet?tmunon/en berſttachte hart tegen bact miſ; bit gea

#"bp baet boogfijn jongen tertiainer upt bappen/ .
2, Salll, I2. -

B. Vrage. #efAbſolom aftijbt te obeſitc?

Antw. Jhten hm: mant Joah merthenbe/bat babitna thſo:

ſom begon te berlangen/ heeft boog tuſſchen-ſpgaetſt van een

332ounſoo beet te meſje gijebgarijt/bat Abſolom mcberom te ſu:

ruſalem quam/ en bat bn/ matinee jaren te Jeruſalem gijemeeſt

3ijnbe/ ootſt fijng âPabere aengheficijte in ogcbefagij/ 2.&am.

14: 33. De Koningh kuſte Abſolom. 2.&am..13 : 19. 2. &am..14:

/ 21 / 24.

A. 3 Vrage. âldag Abſolom bantſharraen ſijnâBaber Dabibd

Antw. j?een bn: Jil Baer boo; fijn bgienibelijtſte beleefthembt het

dooltkpanſijn 49aber tot fith gixtrotſ en hebben.be/ ig met fºute

honbert jl)annen/bte onſtunbigh maten banſijn betracht/onbet

ſchijn baltſijn belofte te ſuſſen betalen / na Hebron ghetrodienen

eenighe iſlºannen boog gantſch #ſraeſ unt-gbrſonben hebbenbe/

heeft ſjn fith felben boog ſtoninigin laten upt-roepen / 2.3ani.

15: Io. Ghy ſult ſeggen,Abſolom is Koningh te Hebron. 2.&ami.

15: 5 / 8.

, Vrage,
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E

IB. Vrage. #arHonbe 2thſoſom het ljette ûeg 3Boſtſig ban Danio

af-trechten?

Antw. Hjn ſpaath baetſeer baienbelijtk toe/ ijn ſtreeldemet ſijn

han othaer aengeſttijten /hnſenbebat fijn.â Babet 3Dabio baer geen

recht en bebe/en bp beloofde buer beter reſulſen helpen/ſoo bp lage

ningb maer mocht mo:ben/2,45am. 15. *,

Vrage. #oe bieſt ſich Babib hier over 3

Antw.. Babib heeft metſeg bombert J Pannen/nebeng be Cre

thi, en Plethi, en Ithai, be 45etbijtalſe (gaenbe met gemeen/en met

bemonben hoofden) geruſalem beriaten / latenbeſpne#25p

mpben in beſtaot: ?tig Abiathar en Zadock, ii)ooge prieſterg hem

boſgbben met be?{tthe/ſoo belaſte ijn ijaer na beſtabtmeberom te

ficeren/ op hope batſe mat goebtg boog hem ſouben upt-mertſten/

2.3am. 15 : 16. De Koningh gingh uyt met ſijn gantſche huys.

2.3am.15:18/23/34.

Vrage. GingſjaBabib ongemoept unt beſtabt ?

Antw. JBeen: ilBant aig Tziba ſlºepbiboſethg ſknecht bn hem

quan/ſogteſtbuſbigbbe inſijn ijcer / bat bn na be ſtroomt ootſt

ſtonbt: &#n baer opſtomt Simei, een ſlaan unt &auig lºung/ bie

&Babib laſterbe/en met ſteenen mierp / 't meſtit Babibijbtſamea

tijtft berûgoegb/2.&am- 16: Io. Davidſeyde, laet hem vloecken

2. &am..16:3/5.

C. Vrage. ipoemaeckte het?Ibſoſom te geruſalem !

:
r

:

Antw. Abſolom heeft terſtont op?fruitopbelg racbtſbe25m-mpe

ben ban fijnâBaber Damid openbaerlijtſt beſlapen : 2ïlg 3ſchito

pijei boogrg rade/ batmen 3Dabib terſtont met tmaelf bunſent

ilhannen berooigben moſt : ſoo heeft ?tuſoſom op beraebt man

Huſai (8Babing heninciijtſteâPgienor) fijn HDaber terſtont niet bera

boight/ maer heeft eerſt een groot liegher bp een miſſen hebben;

't meſtſt?Ethitopheiſag ſpeet/bat in ijemſeinen oechingb/2.3am.

17; 14. Abſolomſeyde, de raedt van Huſai is beter als de raedt van

Achitophel. 2.35am.16:21.

C. Vrage. 13oe is het baer na tuſſchen Babib/en tuſſchen?{bſoſom

af-geſaopen ?

Antw. ?tig gBabib over de Jordane mag getrotſten/en van Bar

zillai de ſjiſeabijt meſ ontfanghen mag ghemceſt/ſoo ig?{bſolom

tenfirmbe tegen hem gekomen; Doth?ïbſolomig met fijn aboltſt

gbeſlaghen / en ſeine aen een boom met fijn han, binnen de balie

gben/ ig in ban Joab met baie ppſen in het bette gijeſthoten/

#" : 15. Sy ſloegen Abſolom, ende dooden hem. 2.&ain.

18:3 /

Vrage. HBat boſghbe op beſeabirtorie 3

Antw. 2tig 't âPoſtſt oernam dat Dabib om?Ibſoſom treurbe/

ſoo quatrienſeſtiſſefteng in de ſtabt: 3Both 3 gab ingepgijbe Dabib/

foo fijnſttij niet binnnoebigh oertoon.be/bat al het âDoſtſt hem ſoua

ben bculaten: 13iet op heeft ſjnf:#" en oligeoºit:4

0 3
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bat# meberom na Jeruſalem ghehaeſt míerbt/ 2.5am. 19: 8.

# ondt de Koningh op, en ſettedeſich in de poorte. 2. Sam.
IX : 33- -

## gingb het toe/ alg men 3Babib meberom haeſbena
Jeruſalem :

Antw. Alg Barzillai Dabib nergeſeiſtbapte tot ober be Jordaen,

#erderte gaen ſoo ig te stamme juba met een
#oltig gºabib in't gemordt gekomen/bpm###aren Sime,

bit Erdon ban Danig ontfinaj en ooth Mephiboſeth, miene bere

#uininge operfijn berblijf te geruſalem miert aangenomen:

&#oriauamen de Jºannen ſtacia brabaniy met de #lannen

#da/maet over miſt ontſtontnufftien jºd, en Iſraël, mit
De natſte aen Paninmaten/2:5am. 19:41. De Mannen Iſraëls

&#w#romhebben u onſe Broeders, de Mannenjuda geſtolen.
2. #am.19:14/18/25/3 I• - -

J #e alPattynbeljatt teſen miſt tufſtien Iſraël en tuſſtben ,
UICia -

Antw-Zeba een 25enjaminijthfieg be25afimne/enmaetſite hat

#ſrael af baſſignmlecht man ºanin) mae:#Amafº(dit

#plaatſe beſt-overſie mag genoºt enjºnniſ om ºoit:
it utilainelen; both Amaſa te lange nertornenbe/ſon Stijn Abiſai,

met De Crethi en Plethi tjaeftelijtſt Zebaathter na: âlBarr bn Ama

ſamt: fijnâBoſch ſtomente/ ſon is bp perrabetijd van Joab ner,

#oºgt : Die/fitbaſſon meterom in hºginghentie in het ampt ban

#delijk operfie/ heeft zebainſijn ſtabt Abel beſloten / en boog een

##golmeſoo beeite met die gebracht/ batſe tekop pan Zeba
onet de mup: mierpen/2.3am.#2, Sy hieuwen zeba het hooft

af 2.3am.2c:1/16/15.

Vºge lºt ſtond het toe met Dabitg honingbrijtht:
Antw: éijn iſlijthe habt boeriſic en heerlijtſtbepbt: 31ſſe ampe

#ben van goeie finannen met mooi ſien') en onder te

#ſteden maten wappere beſten , in aer onter maten Jo

ſchet: die baie bonbert Jºan meiſjn ſpiëffe babtherſia: Eſea

zat, is niet Samma, alg Jiſrael bluchtebe/be bhiſiſtijnen ſtutte/

#ſrael de bittorie heben brftomen gelijk ook beſc baie boogbia

#en/boo: belºnanten en nooºabit materharlbenunt beputarn

iegaart te ºrthlehem/ hoe Bauit, noth Eliteiten en sani)
2: Sam.23:16. Doe braken die drie Helden door 't Leger der Phi

liftynen 3: Sam 23:8/9. 2.oºhºon, riºn/rº/rº.
Vrage. âldar iPeſten habbe ſºapin meer ºf

###abt Abiſai, Joatgºochet/bietmeehonbert IIlan
#fſorgh/ en Benaja, hiermee fietrie iſ erinnenban jinga: brre

ſloegh / en ootſt bootje in een GEgyptiſche ſituig niet fijn ºnghen

ſpiefſt/2. Santºs:22. Die dingen dede ſienaja Esan: ,,

* -VE.ººg het landt Canaan by Daring ºp ben niet niet hon
ger geſtraft gemueeft d

AntW, 4
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Antw. Ja het: mant baetig upt een groote brooghte een brice

jarigen hongjet ontſtaen; maer ban beſe ſonde beoogfactſt mag/

ſom bat Saul ſjabtſoetſten de Gibeoniten te ſlacn/bie met gſſtael in

- 3Berbonbt ſtonben/2.&am. 21 : 1. Daer was in Davids dagen een

honger, drie jaren.

Vrage. I hoe ig't ſambt van beſt pſage perſoft ?

Antw. âBabid/op 45obfg laſt/n?agenbe/mat be ſjibeoniten hes

geerben; ſoo enſcijtenſm geen gouiot offilber/maet miſben datmen

ban &auſg gbeſlarijteſtben jl)annen haer ghehenſoube/'t meſtſt

gebaen 3ijnſe/ſoo ijcbhenſe beſtſpigbe op-gehangen: Riſpa Sauſg

25m-mijf/binnende op een ſatſt fitten bn bact mee 3onen/ om be

âBoatjeſen af te Heeren/ tot bat ſfout regijen gaf/ 2.3am. 12: 6.

De Gibeonitenſeyden,laet ons ſeven Mannen van Sauls Sonen ge

gheven worden, dat wyſe den Heere op-hanghen te Gibea Sauls.

2.3am.21:9/rc. -

g "E# Jg Babib niet meer in een aenmertitelijtſte ſonbe gijze

Antw. ja in: ſl2ant ſyn liet het poſtſt teiſen boo: Joab, maer

alg hn na negen maenben het getal fagij/maer onder Levi niet en

mag/ſoo klopte hem fijn herte : tºn moſt ter ſtraffe hoo! Bau

beſteurenemen/of in een honger danſen en jaren milbe uptſtaen/

ofbat hy baie machten noo: fijn 49standen miſtenlieben/ofte bar

in drie baghen be peſtilentie miſbc hebben in fijn landt: llBaer op

hn be peſtilentiepetitieſenbe/ ſoo heeft Bourg ging het tſeventigj

* * bunſent Jiºenſthen boog de peſte gljebooût/2. Sam. 24: Io. Da

vids #ſloegh hem, nadat hy het volck ghetelt hadde. 2.3am.

24 : I3/ 16. -

B. Vrage l)oe broegh fith Babib onber beſe pſage?

Antw. Dabib fiende ben ſſaenden gºngci in be ſurft ſfaen ober

3Jeruſalem/mag ſeer meemoebigh ober bien bat omſijn ſonbe/ſao

beet ſlflenſthen ſto:ben : Hºier op ſijnſonbenbclubcnbc/heeft in

ben Dogſtij-bloer van Arauna be Jºchuſjt gekocht/bolgeng belaſt

ban be ):opijete Gad, en baer een ?tItaer ljeblienbe gehoumt/heeft

baer op offertjanben gljebaen/en aſſoo ben li)eere berfoent/boo2

nemende op die plattſe een Jempel te ſtichten / 2.&am. 24: 25,

Alſoo wert de Heere den lande verbeden, ende de plaghe van Iſraël

op-gehouden. 2. Sam.24:18/21/24.

B. Vrage 1)ot 5ijn Dabibg bagenten enntie getoopen? -

Antw. &#eſijcſt in beciberbrutſtingen) alſoo ootſt in beelhemſige

oefeninghen : âldant bij heeft veel pſalmen gijemaecſit noo? be

gſjobtg-dienſt/en heeft groote boo:-raebt op-grſenbt uut be betint

ban fijn 39manben/ en umt andere mibbelen/neueng benammiſſige

gaben ban be ſtijcſte/tot het boumen man een Gempel: ſoo dat hij

na onſc reſteninghe aen &aſomo over-lercrüe tot het boumen han

ben @ſempri/ meet afg bier-en-neertigh bunfent trie hongert/en

tachtigl) tonnen ſjourg/ 1,Cijzon. 19:24. Davidſeyde, wie ben ick

- G5 g 4 Heere,

4

g

-
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Heere,en wat is mijn volck,dat wy de macht ſouden verkregen heb

ben, om vrywilligh te geven als dit is? 2.&am..23:1. -

Avondt-geſangh

Op de thiende Dagh van de Maendt.

Stemme: HAfaſm 7. Waerom raeſt dat volck met ſulc

ken hooghmoet, &c.

I•

235auig boobt mag #ſhoſeth in 't#
N ààan gſrael: en Dabib Huba's Honingh.

2übnet moogb Iſboſeth/en nam de mijtk

3Pa 3Babib: ſoab moogbt hem tot beſooningb.

3Babib bgnb' #Zion ban de gehuſtten:

#n batſjt be?ittſt op bolgens Gobeg ſleet:

#n ſloegh te pijiliſijn/en getempten:

#pſpijfbe boogſjnboont ſlºepbiboſeth.

- 2•

#nſenbt aen #anun Hilhannen in benroum:

ef toumbe iBanun bner ſoo te onteeren.

er na ontcerbe by Hraig Hògoum:

-- 4En @Thamar moſt tegen haer milboeſteren.

JBe gramme?thſoſomſloegb?Iminonneber:

#n blutht) en microt met 5anit meetbengreb':

3illaer die ſiebel microt Danibg bpambt meeer/

&og dat ijp 4Dabiùſelbe uſurpten beeld'.

3•

“Die Soonſthonb Dabigg bebt in't openbaer: .
#ht ſireegbfijnſoon/boog Joabg ſpieg en ſchicijten: “

gºabië ſteerö meer/en Juba boight hem nact:

jllatt Xiba quam meer nieume oproer ſtichten.

goah beguan fijn ſtop: macr ſtijonb'fijn banden

2ſen 't blocöt ban?tmaſa: be abihconijt

#ingh sauſgåonen op/ten dienſt het Lanben. ..
Cagið telü 'tâ?oltſi/ enraetſit beel3Boitſig ſog quijt.

Van
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Van Salomon tot Aſa.

De elfde Dagh.

A. Vrage ſlºie ig na Dabib ſtoningb gemo:ben ?

Antw. ?Ilg Babib noch in het ſenen mag, both oubt en af-gijee

ſlooft/ſoo batmen Abiſach een Dochter man Sunem op-ſocht/om

fijn botten te bermermen: ſoo heeft Adoniaſijn oubtſte 35oon/aler

ſe beg ſtoninghg 35onen (unt-geſombert Salomo) tot fith gijerrot

ken/alg mebe Joab en Abiatharbe #ooge-prieſter/ente een macle

tijbt hoog baet# ficijſelben boog ſtoning!) laten

uut-roepen/I.ſieg. 1:5. Adoniaſeyde, ick ſal Koningh zijn. I. ſteg

I : 3 / 9.

B. v## #oenam Panibbit op?

- Antw. ?Eig Bathzeba be ſil)oeijer ban Salomon, boog o?bge ban

, be |22ophete Nathan bit aen Dabib beſtenbt maerkte/ſoo heeft in

geſepot/bat Salomon ſtoningijſoube meſen; Daer op hebben Na

than, Zadock bel)ooge-p2ieſter/ en Benaja, boo? laſt beg ſtoningg

3Paping / Salomon op ben iitoningblijtſten ſluipſ gijenoert boos

beſtabt na Gihon, en hem aſbaet tot honingb gheſaift hebben.be/

hebbenſe hem op DabibG (áiljgoon geſtelt/met groote toe-junthina

geban het âBoltſi/1.Iſieg.I:39. Al het volck ſeyde, de Koningh Sa

lomon leve. I. ſieg. 1:29/3# » *

C. Vrage ilBatbeoeboe Adonia met beſne 3

Antw. Adonia ig met beſtane ghehſucht: fjn felbehſuchtebe na

ben (qſabernaſtel/en battebe behoognen beg?{ſtaerg/om niet gee

boobt te mogben; hij heeft pardon ban &aſoms ontfangen/onber

tonbitie bat bp inſtithenbt na fijn enghe bung ſoubeberttetſten /

1.ſteg. 1 : 5o. Adonia vreeſde voor Salomo. I. ſteg. 1 : 53. 1.iſieg

2 : 21/22.

C. Vrage. #oe is Danib geſtorben? - -

Antw. âBabib nu meertigb jaren ſtoningh gemecſt 3ijnbe/heeft

opfijn boobt-hebbe aen &alomo belaſt dat in ben tºetreſoube

hgeeſen/en ben GIempel boumen: bat bn Joab en Simei niet ongea

- ſtraft foubeſaten blpben; ente dat in aen besonen ban Barzillai

meſbadighept ſoube bemnſen/I ſteg..2:3. David ſeyde, neemt waer

de wacht des Heeren uwes Godts. 1.dieg. 2:5/8/9.

C. Vrage lpoe heeft fith &aionio gebaagen tegen fijne en fijng 33a:

berg tegen partmen ? - -

Antw. 3lig Adonia boog 25ath5cba berfoetſien liet / bat Abiſach

hem ter 492oume mochte ghegheben mo:ben: ?tſg Joab na ben?tta

taer mag gebfoben: ?tig Simei het gehoot man in fijn hung te bin

gen/babt obet-gbetreden /weten: gunſtjn ſinecijten#
9 5 en ;
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hen ;fgo heeft Salomo beſc baie geboobt: &#nbehn heeft be #oos

ghe-prieſter Abiathar af-gijeſet/ ſteſſenbc Zadock inſijn plattſt /

1. ſteg..2 : 24. De Koningh ſeyde, voor-ſeker, Adonia ſal heden ge

doodt worden. 1. Iſieg. 2:21/26/29/46.

Vrage. #eeft Salomon geen#n getroumt ?

Antw. ja ijn: ilBant hij heeft getroumt be&Dochter han33haz

rao/iſioningjin «Egypten 7 r.lâeg. 3:1. Salomon verſwagerde ſich

met den Koningh van Egypten. I. ſteg.7:5.

A. , Vrage. âldact inrüe betoonbe Salomo fijn bantitbaerljepbt aen

gſbobt boog fijne ijeerlijckhepüt 3

Antw. in, gingh met de ſoberſte na be Tabernakel, en heeft

bunſent baanbt-offeren ghcoffert ; 't meſtk ben lezere ſoo aengbe

naem mag / dat hij hem beg g bt keurt gaf om te bege

matijn miſte: enúcalg Salomon alſeenlijtk mijſbewut begeerde/
ſoo gaf gem 45oot een groote mate van mijſ beniſt/en baet bp heel

rijtſtoom en cere/1.lieg. 3:4. Duyſent brandt-offeren offerde Salo

mon op dien Altaer. I. ſteg..3:5/fo/11/12. 1.ſieg.4:29.

Vrage. âlpat bemijg gaf Salomon oanſijn mijfgepút 3

Antw. Çe geruſalem meter-Heerenbe/ſp?atſt in bat mnſe bone
niſſe uit tufſtijen bietmeelàgoumen/ bietmifteben om het ſchena

bigbe ſtimbt/en baer naſp?art in heel mnſe ſpreuthen van allerlep

faften/ 1.ſieg.4:32. Hy ſprack drie duyſent ſpreucken, en ſyneliede

ren waren duyſent en vyve. 1. Iſieg. :22/24/25.

Vrage. âldag Salomon een heerlijck ſtoningbd -

Antw. ja by: ſoo batſjna gelijthe moon hem niet gemeeft mag/

noth na hem niet komen ſal: ibn babt baghelijtlig boogſijn lºof/

bertigh Cor Jºlieel-bloeme : tſčnentigh Cor Jiheel : rhien nette
ſtunberen: tmintigl)#ſiunberen: ijonbert Šthapen: 25te

haïben al het âlPilût-hgae

over alle de Koninghrijcken. 1.ſea.4:22/23.

Vrage, ii)eeft Salomon een ſtempel gehoumt ?

Antw... 3 atm: macrom hij met Hiram be ſtoningb ban ºprug
hgienötſchap macthte/, om ſfeber-boomen en ambete nooùighen

boog racht tot bit <3eboun upt fijn #lanbt te bekomen/ſenbenbe/

behalten tºitamg ſinerijten/üie oorh holpen/thien bunſent Jilºane

neu/te gietijtºi om het hout te ſjoumen in beboſſtijen / en baerby

tſchentigjj Dunfent Laſt-itzagherg/ embe tachtigh bunſent &teen

boumerg / 1,ſteg. 5 : 18. Sy bereyden het hout, en de ſteenen om

het huys te bouwen. 1 ſirg,5:1/14/15.

Vrage. #g'et niet bpſonberg aan te mertften in beſen houm beg

(GIemipEig ? r

Antw. ja het/mant beplaerſebaer ben@ſempel gehoumt miert/

mag üie gDo?ſrij-bloer man Arauna big 3Danib geſtocht ijahût/5ijna

ide ben25etab Moria, de ſtiftje plaetſe/almaer?Ibraham fijn &one

ſfaatmetinte te offeren/ 't meith nu al acht hongert entſtfigh
'aten geleden mag : @Petſt mag bit aenniertſtriijdi/bat in bit#

-
- te «GE2

t/i.iſieg.4:21. Salomon was heerſchende
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te omgeboum niet een hamer ſlagb mirrot gehoogt/ 1. ſteg.6:7. Geen

hamer, ofbyle, ofeenigh anderyſer ghereetſchap wierdt ghehoort.

2.«ſtijgon. 3:1. «Ben.22:2. w

VC. Vrage.# heeft Salomon ben Çempeſin-gemnet?

Antw. âIg ben (QIempel in het elfde jaer van fijn regeeringe nu

meeft goſtrothen mag/met meeſt alle ne gereedſchap tot de Goorg

- bienſt noobigb: ſoo bgaeijten de prieſteren de attrie en andere bene

ligtje bingljen op bact plactſe / idbende Goût niet Çrompetten en

2. geſangij: ûoe baclüe een motrſie op de Gleingel: bact na Lebe Sae

Homo een 32editatie tot het dºolti/en een trefijth geuebt rut gooij:

en übeoffett hebbenÜe thuee-en-tuintigb Duijſen ſilinberen/ en

v# en truintigt) bunſent écilapen / beeft be ſigningt het

oicſt ge5egent/be meltſie naſchen hagen het feeſt der loof-nita

ten gijehouden te hebben / in blijûtſtijap naer ijuyg 3ijn gjeheett/

1. Eïeg.8:66. Op den achtſten dagh liet hy het volck gaen,ende ſyze

-- genden den Koningh. I.ſteg.8:6/IC/15/22/63.

A. Vrage. #g Boot aen Salomon niet meer berſchenen ?

Antw. #a bn/mant als hij nu in de hotgrube beer jien jaren te

º: ſioninghlijthe lºunſen baboe mol-trotſten/ fooig hem door gere

2 , ſchenen/beſopenibe een baſte beſtendigheybt ganſijn Ingoon/ine

it ûien ijn holſtandelijtſt in 45oög negen googtaen manbelde/ 1. Eïeg.

t? : 5. De Heere ſeyde, ſooſalick den Throon uwes Koninghrijcks

eveſtigen tot in eeuwigheydt. 1.dheg.9:1/2.

B. Vrage. llBaerom quam be ſtoninginne ban Scheba tot 35aſde

:: tno.nl ºf

Antw. &n quam tot hem omſijn groote mijfſjembt te hooren/

ºf en fijn untnemende beerlijtſtijembt te ſien/ gijelijtlife oorſt met ber

# montberinge ban bit alieg heeft onderbindinge beſtomen/geſurftigh

tº achtenbe bie Jil)annen / De mueſtſte bem blenbe: «En alſoo ig fit na

batſe groote geſtijentien aen &alomon babt gegenen/en van ijen

ontfangen/meberom met bergenoeginghe na haer ſambt berrenſt/

- 1.ſieg. IC:2. Sy quam om met raedtſelen hem te verſoecken. 1. ſteg.

* * 1o: 7/8/13.

A. Vrage. Hij oeftonbt het met de ſºmberbanen ban 3Saſomo ?

i - Antw. Snijaüben grooten ngebe/ en ſn maren ootſt mel-baretie

be/ſoo bat aíteg otterbloebiglijtſt fnt tjaer microt bebonden/I.ftcg.

* 1c: 27. De Koningh maeckte het ſilver te Jeruſalem te zijn als ſteenen. 1.Hſieg,4:26. - w

A. Vrage. Hºoe ſtomt het met het ſchen man Saſonio 3

# Antw. âSalomon nu ottot gemo:ben 3ijnbe/heeft tegengaſsobs

berbott/beleijenbenſtheiègoumen getcount/hebbende ſet en bon

bert llºnnen bied)o?ſtinnen maren / en brie jonbert25m-manben:

&Deſtààgoumen hebben ſtem gijcb2acht tot afgoderne / 1. ſteg. 9: 5.

Salomo wandelde Aſtoreth, den Godt der Sidoniers na : ende na

Milcon, het verfoyſel der Ammoniten. I.fcg.9:3/5.

- Vrage.

-
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C. Vrage ſpatig Salomo bier ober meber-baten ?

Antw. 45obtſende hem aen/ bat ijp tijien Stammen ban fijn

ſtoningbrijthcfoube af-ſcheuren , en de oorli bermetitte GBoot tere

ſtont eenige 39manben tegen hem/ 1. Beg. 11: II. De Heere ſeyde,

ick ſal gewiſſelijck dit Koninghrijcke van u ſcheuren, ende het ſelvi

geuwen Knecht geven. 1. ſteg..11:14/23.

C. Vrage. #g Salomo in beſe ſonde onbekeerlijth geſto:ben ?

Antw, ijpig geſto2ben na dat in beertigbjaer babt gijeregeert! :
mlactal-botens tot bemijg banſijn beheeringe gemaerkt heuhenile :

# 25oetſt Predicker genaemt/ 1. Geg. 11:43. Salomo ontſliep met

y
ne Waderen.

T. ' Vrage. âDanneer5ijn betijſen stammen van Salomons ſlijtk .
af-geſtijcutt !

Antw. Doe het âBoltſt na Zichem trotſ om fijn ášone Reha

beam tot ſtioningh te maken: âlBant als ſuperlichtingebetſotjten

ban eenige laſten/'t meltk haer ſtieljabtam/ op ben taebt banjone

ge ſtacörg-lieben mengetbe: ſoo heeft Jerobeam(bie genturijt5ijn

ide boog Saſolno/ om dat een 32opbeet hem be regeeringhe man be

# 3Stalminen ijaù belooft/en numeberom gekomen 5ijnût) het

oltſt oproerigh gljemactht/ en ûe rijien Stammen tot ſich gijze

trotſten/ aſieenlijtſt Juda en Benjamin, meneng de Prieſteren en

Hlebiren acn Rehabeams 5pbt berbinnenbe/ 1. #eg. 12: 19. Alſoo

vielen de Iſraeliten van den huyſe Davidts af. IJſteg. 11 : 29/30.

1. Iſieg.12: 14/2c.

A. Vrage 1)oe toegh ftth Rehabeam in beſe beranderinghe ber
Stanimeli :

Antw. 3tig be J'ſtaelitenſijn ſtentmeeſter Adoram, die in ghes
ſonÜen haüt/ om haer meberom te doen ſteeren/babben boobt gea

ſlagen: foo berenbebp een groot Leger omJerobeam te beſtrijden:

Inaer hier in tran een jºgopheer boog gºoörg laſt/ beſet 3ijnbe/foo

boutube in eenige ſteden tot
perſcheringbepanſijnſlijtfit/I.ſaeg.

12:24. Semajaſeyde, ghy en ſult niet op trekken tegen uwe Broede

ren de Kinderen Iſraëls. 2.Ch?en. Ir: f/2/3/4.

B. - Vrage. 1)ge heeft Jerobeam fijn ſtoningijrijtſte tegen Rehabeam

foerſten te berfeſteren ?

Antw. 3Pa bat in Zichem en Penuel tot ſterrſte ſfrontier-ſteden

haūt ghcboumttegen juba: pzeeſenbe batſijn logicſt / gacnbena'

geruſalem tot be abobta-dienſt/ban hem iitijtelijtſt ſouten af nale

liggme:ben/heeft ture Kalveren ghemaetſit/te Dan, en te Bethel,
infïciſeribe tot Aziefietcn eenige geringſje iLieben unt benâ3oſthe/

en hoo!-gegenüc/ bat bie ſtialberen de 35oben luaren bie hart uit

gEgmpfenbcrſoft baùùen/ I. ſteg. r2: 28. Hy maeckte tweegoude

Kalveren. 1. ſteg. 12:25/3 r.

T5. Vrage. #lg gerobeam niet beſtraft ober beſt fijne baebt? -

Antw. Ha: mant Boötſondt een lºgophect tot Jerobram/bie

hem aenſen üe/ bat een honingſj fottoe op ſtaen/ (nanientlijth#
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Via/nab:ichonbert en bijftigbjaren)bie be boobe brenberen van

finne 3:opijetenfouben berbranden/maerban ljet teetſien mag dat

iGen3ſſtaet van Jerobcamſtheutbe/ 1.ſïeg. 13 : 2. De Man Godts

ſeyde, ſiet een Soon ſalden huyſe Davids gheboren worden, wiens

naem ſal zijn Joſia, die ſal op deſen Altaer offeren de Prieſteren der

hooghte. 1. ſteg. 13:1/3.

c. vrage. 1)ot gingh het nie ſlaan 45cota 3

Antw. #trohtam miſte hem aen-grijpen om te ſtraffen/ both

fijn arm berooibe : De Jºhan Bobtg noo: hem bibbenbe/micubt

ſijn atm herſtelt/nlaet beſlaan ſtootg milot bn hem niet ten eten

Homen : 3Both ban een oubt lºgopijeet oberrebet 3ijnbe/at in te

25etheſ beoobt/tegeng ſhoörg scrhoot/ en micröt üaetom op ben

Ymegh ban een Leeum gheboobf/1.ſteg. 13 : 24. Een Leeuw vondt

hem op den wegh, en doode hem. 1. #eg.13:4/8/18.

B. vrage, ii)abt Jubaanberg geen branden als Jerohtan13

Antw. ja : ſlBant alg Juba met hart ſtioningh obertrabt

oBobtg âldetren/ ſoo quam Siſack beſtoningb ban &#ampten met

Een groote HL)acht tegijen Juba/beroobende het ſlanût/en ſcifg

be goube. Stijtſben upt ben (Lempel te Jeruſalem megb-nemena

be7 ſoo bat ſiehahram Saer na ſtoptre échtſben moſt maſten:

both op haer beſtceringe# ijaeſtelijtſt pcrſoft gemo:ben/ 1.Lieg.

14:26. Siſack nam de ſc

I2 : 2 / 3.

C. vrage. H)oeftonbt het met ſerobeam?

latten van het huys des Heeren. 2.Cij:on.

Antw. #ig fijn 49:oum/ter go?ſaſteban haer kranthe 35one/be

3Agopheet Ahia aemſp?atſt/ſoo boogbeſn dat het ſhinút ſterben foute

be/ en ooth be onder-gangij han baerdſlaan om be afgoderne bie

hn bebacef/ 1.ſtcg. 14: 1c. De Heere ſeydt, ick ſal quaedt over het

huys Jerobeams brengen. 1.ſieg. 14:2/9/12/13.

A. Vrage albie ig ſtioningbgbemeeſt over Juda/na be toont van

ſteijabcam ?

Antw. HRabat Rehabeam ſchenthienjaer geregeert ſjabt/ en gra

ſto:ben mag/ſoo igfijn &oon Abia ſtioningh gemo:ücn/bie niet

meſ en leefde : dàocijtang ſloegh hn Jerobealng Iſeger / hem rijf

hondett bunſent dil)annen af-ſlaende/ ſoo bar gerobeatn gheen

htatht oberigh habbe om hem feinen mueberom te betijeffen /

2.Cijzon. 13 : 17. Abia en ſijn volck ſloeghenſe met oenen grooten

ſlagh. 2. Cij2on.13:3/12/13/f5.

Avondt
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Avondt-geſangh

Op de elfde Dagh van de Maendt.

Stemme: HOſalm 8. O onſe Godt, en Heer, &c.

I.

TIg Bahib etiti mag/en nu 5at ban bagen/

Soofocht?tuonia be ſittoon te blagen:

dºllaer Salomon/ doo! dºatijang mijg belegbf)

$g tot be ſittoon na «Biljon geen gelepbt.

2.

in hoog van 45obt be mijfhembt boo: fijn goeb'ren:

't 25ierth/ als in fiilde mee lºoeren gemocb'ren/

gin't eerſte lºterijt: ſtratig mag de tempel-boum

65ertei/ en doe traütijgt outſt tot üettoum.

3De groote Boºſt manig:ebe in be IIanben:

&#oorgâDoirſi gaat in die tijbt nergens âDylanden:
&Pc iſíoop-handelſjabt gang!) in obctbloeüt:

&Dc1)uyſen maren boi alierſen goeöt.

4.

«De Zumber ſtoningin quamaenſter p?athtigh/

&#tubonöt 't gerucht ban 3aſomon matrarijtigjj.

3De grootraPogſt niet inſijn ſBuberbom/

(Cor Dienſt van 't afgooiftijeigenlighbom.

- - 5.

geeftraf mag reeb'/fijn ſnijdt mietbt ſtratig beſtreben/

oïn na fijn boobt babt 't ſtijrſt meer tegenbeben:

3DetmaeſfáStammen ſcheuröen gantſtij ban een:

Sjerobealnginger met rijtent been. '

- 6.

lijnſtheutbeootſt be abobtg-bienſt van Jºſtacſ/

3Doo? Hialberen te Dan, en oorſt te Bethel:

De ſtaan eBourg brenght hem ſtrafimt 3,5obeg monit:

lºg, greep naijem/fijn arm berûogd terſtont.

Van
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Van de Koningh Aſa tot de Pro

- pheet Eliza.

De twaelfde Dagh.

A.A#" ålbie ig ſtoningh gje meeſt ober Juda na be booût ban

1a :

ar Antw. De Bobt;aiige Aſa, bit een-en-beertigbjaer heeft ghere

ze geert; mech boenbe de 35tijandt-jongheng / en de afgoderne: 1)n

" ſettebeſijn jl loeber Maacha afban be regeeringe om bact afgode

rne/enüe becijganbe baten gcouturlijtſten?tfgoot/ 1.ſteg..14:2. Aſa

dede dat goedt was, en dat recht was in de oogen des Heeren ſynes

- Godts. 2.Cijzon. 14:2. 1. ſteg..15:11/13.

#" C. Vrage. 1)oeftont het boe in het ſtortingbrijtſte man ſtacid

# Antw. Nadab gerobeamg &one mag ſtoningb gbemo:ûen bp

" het lenen dan fijn iBabet: #lhaer alg in Gibberhon, een ſtabt bet

Bijiſiſtinnen belegerbr/ſon heeft Baëſa hem geboobt/en fith tot ſto

ningij op-merpen.be/ſjeeftijn boſgheng ſ5obrg boogſeggingbr/het

- gantſche jung ſeroheamg unt-geroent: 4Doth bemnſe fjn ûe Kal

ver-dienſt namanbeſbe/ heeft hem be là:opijeet Jehu aen-geſtnot/
N:1, bat in en fijn gantſrije ſjung uoth ſouücn merbeit unt-gberoembt/

I.ſtcij. 15:29. Baëſa ſloegh het gantſche huys Jerobeams,hy liet niet

over dat adem hadde. 1.Hſieg. 16:2.

C. Vrage heeft Aſa geen andere lamanten gebabt afg Baëſa? -

- Antw. ja hm : âlBant Serah üe jilloo? Guam tegijen tjem ten
tij ſitube met buyſent maeſ Nunſtnt Ilannen/ en met baie hondert

# # #laaghanen/bemeſtfie?tſa/öobt om julpsaentorpen.be/gbeheri

gbeſlagijen heeft / en haatijt een grooten beunt te geruſaſein/

2.Chron.14:12. De Heere plaeghde de Mooren voor Aſa. 2.&Tijzon.

I4: 9/ IC. -

B. Vrage ſlBat banthhaerhepbt bemeeg Aſaboo, beſeâDittorie 3

Antw. 45eſtertkt 3ijnüe boog de 32ephere Obed, ijeeft fjn het gez

- beeſe Lambt van be afgoderne gheſingert; ooth heeft in het âBera
il, bondt met Bobt bernieuhut/ enÜe heeft ban ben heupt op-geoffert

ſchen jonbett ſtunberen / enfenen bugfent Sthapen/ 2. Ch?on.

15: 15. Al die den Heere Godt niet ſouden ſoecken, ſoude gedoodt

werden, van den kleynen tot den grooten : van den Man tot de

" | Vrouwe 2.oºhºon.15:8/Ir. -

B vrage, tjoeſtonut het tuſſchen Aſa en tuſſchen Baëſa ben #ioa

Tºt | | ninahijftºeg': ” - -

Antw. ?tig Baëſâ beſith mag met beſtabt Rama te berfterthen/

om te berijinderen dat niemanút tot ben #toningij Aſaſoube#
- of ttt

»ºk; *
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of in gaen/ſoo heeft?tſa be Sprierg ghehunt) op batſchaer 3Bere

bonbt met Baeſa fouben berbeeſten/baer genen de al befchatten van

iden (Iempel/ en ban beg ſtioninghg ipung ; 't meſtſt Benhadad be

ſioningijban Sptien boenbe/ ſoo ijreft Aſa bieftaùt Rama af-gez

hoſten en afbe fieenenmegh doen spaghen ; ilBaer ober beſtraft

3nnÜe ban be ]3:opijeet Hanna, ſog heeft bn hein gijebangen geſet/

en heeft ootſt eenigje van het âDolrſt onbet-bzutfit / 2.oºij:on.
I6 k6. Sy droeghen wegh de ſteenen van Rama. 2.Cljzon. 16:

2/6/7.

Vrage ſlâie ig na Baëſa #oningh gemetſt in Iſtarſ?

Antw. Paſjemiuierbt fijn 35one Ela ſtoningb/ be meſtheſith

2ontken ûzintſtenbe/na batſjm maertmee jaren baüt geregeert/ig

man fijn ſtiletijt Zimrighcboobt/en fijn gantſthe lºung /nolgend

6Boötg brengetnent/ig unt-geroept / 1.licg. 16:1o. Zimri de Over

ſte van de helft der wagenen, ſloegh hem. 1.1ïeg.16:7/8/9.

Vrage. #g Zimri ſaiige ſtoningh gebleben 3

Antw. dàEen ijm / mant ljet Leg het boo? Gibbethon heeft hart

33elbt-overſte Omri ſtoningij ghennaetſit/be metrſte Zimri met fijn :

gantſcije lºups/na bar in fepen baghen babt gheregeert/heeft ght

boobt: âSommige botgijben eenen Tibni, nlaer be3nne van Omri

mag beſtertºtſte ' I. ſteg. 16: 16. Gantſch Iſrael maeckte Omri tot

Koningh. 1.1ïeg. 16:21.

Vrage. 1 heeft Omri niet bnfonberg umt-gerecht !

Antw. ## heeft tien 25ergij Samaria ban Semer gheltocht boo:

tmee talenten filmer / macr op bn de Coninghlijthc ſtabt Samaria :

heeft geboumt:5ijnde grooter ?tfgoben-bienaet alg Jerobeam mag

gemeeſt/ 1.ââeg. 16:25. Hy dede erger dan alle die voor hem geweeſt

waren. I. ſteg. 16:24.

Vrage. 1)oe hebben het fijn ſpa-ſaten gemaecht ?

Antw. &ijn Soon Achabig hem in de regeeringhe gijeboſght / .

tmee-en-truintigh jaren Coningh3ijnbe/ bemeirſte een goötloog

dºllenſthemag / gijelijtk ootſt fijnââzoum Jeſabel Dochterban te

oloningh bet Snbonierg : in diende Baal ben 35oût ban Sydon

opentlijtſite Samaria/ 1.âeg.16: 32. Hy richtede Baal cen Altaer

op. I.ïſteg..16:31/33. w - -

h# #g'et infijn baghen niet mat bpſonberg tt Jericho ght
ClItt G

Antw. Ta het: âldant Hiel heeft Jericho herboumt/mrtterſite

banſijn oubtſte Soon/boe in de gronden ienbe: en banfijn jonge

ſtc Soen/boefjn de poorten ſtelbe/ en dat boſgheng bepgophrtit

ban #ofila / 't meith nu al briefjonbert een-en-bijftigl jaren geſta

ben mag / j.ſteg. 16:34. In ſyne dagen bouwde Hiel de Betheliter

Jericho. #lgf.6:26. -

C. Vrage. llpie lnag hoe ſigningſj in Juba ?

Antw. jaa dat Aſa betrtigh met babt gijeregeert) en hoogten

Hrant thepilt acn beboeten (mact in Ijm neer te ſlºt #
- t
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?

%

:

fferg ſotht afg ſobt)geſtogbenig / ſoo ig ſijn 35one Joſaphat ſiga

ningb gbemo:ben : zijnde een ſcet «Bobt5aligh.3llän/ oubt bijf

en bettigb jaren/ enbe heeft bijf-en-mintigb jaren gberegeert/

IJſteg..22:4. Joſaphat werdt Koningh, de Sone van Aſa. 2. Cijzon.
IO : I2,

C. Vrage. ſlaat heeft Joſaphatunt-gerecht !

Antw. Hººp heeft de Godts-dienſt, en de gerechtigheydt gehanbte

haeft en herſtelt/megb boenbe beÃŠrbanbi-jongeng / both be?lſe

taren bleven noch mar ſtaen: lijn heeft fijnâBogſten en be Leniten

ûoog aiſefteben geſonben met het ſlBet-boetſt opobg/om het âBoltſt

te ſecten ; 4Botſ heeft ºp met Achabbyebegbemactht) ente heeft

noo2 fijn ſtijtſte eenige &tbat-ſteben geboumt) 1.ſieg. 22 : 43. Hy

dede dat recht was in de ooghen des Heeren. 1. ſteg. 22:44/45.

2.qſh2on.17:7/12/18.

A. Vrage. #g Achab in fijn gobtſooftjembt ban niemanbt beſtraft?

Antw. Ja hu: âlBant ſjobt heeft be lºgopbret Elias tot hem gea

ſonben/bit hem boogſeube een bgoogbteban briejaet/en ſcg maen2

ben/ I.ſieg. 17: 1. Elias ſeyde, dauw noch regen en ſalder niet zijn

anders dan na mijn woordt. 4Luc.4:25.

B. Vrage. Igor maerſtte het Elias in beſe jongerg-noobt ?

Antw. dſBobt onberbieſbt hem aen be25eſte Krith, baet unt hp

bzontf/en beſtabeng brachten hem beg moggeng/en beg abonbg/

bieeſch en beoobt: 3Doch beſe2beſte 3ijnbe upt-gebgoogbr/ig#na

Zarepta gegaen/enūe aſbaer beſefte ijanbt bol jl heel / en be ſBlpe

man een ilBeoume ge3egent 3ijnbe/ig bubp haer onberhouben/en

heeft ſjaer geſto:ben &one iepenbigh gemaetſtr/ 1 ſeg.17: 14. Hy

ſeyde, het meel van de kruycke en ſal niet verteert worden. 1. Éeg.

17:4/5/12/21/22.

C. vrage, hoe gingh bit toe met bieſleebuine bie geſtag ſpnſe gaf:

Antw..?tig «Elias aen be poogte quamban beſtabt Zarphath/

#ſaghfjn een âlBebune bout rapen : #n epſthte van baet mat

gintken; alg ſn hem bgintken gheb?acht ſjabbe/ſoo enſtijte bn een

betebgoobtg: 3Borij als beſc ſleebumeſepbe/batſe maer noch een

bambt bol ſlâeelg babbelen batſe mat joutjegſorbt/ om bate van

boot hart en boogbaer éone een ſtoerſte te barſten/om bit noch te

eten/en ban ban jonger te ſterben: ášooepſthte dººiiag beſt ſtoet

he boog hemſeinen/met beſofte/batſp geen gebaetſt foube hebben;

't meitſtalg beâPgoume bebe/ſoo gaf G5obt ſoo een 5eghen in ſjaer

3ſlaeeſ en 4BIpe-feſſche/bat bie niet op bieſöen / maet batſm baec

man boogta Icefden/I ſteg 17:9/1c/#t. .

C. Vrage. âlBat bantitbaethembt bemeeg Gºſiag haer meerd

Antw. 3tſgharen 35one ſtrantſt microt/en geſto2ben mag/maet

ober beſeibehumeſter beboeft mag / foobabt deltag ben #rere/

en behn martkte het ſtimbtmeberom iepenbigb/I ſteg..17:18/3t.

C. vrage. #oe heeft ſich Elias tegen be323ieſterg Baals grutagend

Antw. #n het bietbejaer ban#" heeft Elias##

T

,
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25aalg Arieſterg/en met het âBoltſt een bebingh gemaetſtt/bat nbet

een Stier ſoube offeren/ geen met batt bn boenbe/ en de 45oot bie

met bner betigooren ſoube/ bic ſoube boog de mate 3oöterftenbt

mogüen: be lºgicfferg 25aaſg ſtijgceumben ben gantſtijen bagh tot

Baal, en ſneden fich met meſſen/ ûorb Baalſonbt geen mºer op hart

pffer: Elias liet eerſt beei matet gieten op fijn offer/en aig bn 45ob

babt/foo quam het pmer dan ben lycinel/enbebertcetbe aſſeg/ootſt

het mater/ 1. ſteg..18: 38. Het vyer des Heeren viel van den Hemel.

I.lieg, 18:23/25/26/3C.

B. Vrage. âlBatig hier op geboight 3 w -

Antw.dºetièoltá/bitfienbe/ heeft op deſiag bepel/aſſe 8e Price

ſterg en Biopheten ban $5aai/5ijnde atijt honbert entſewentigjin

getal/genoert na de 25the ſiiſon/ en batraſbaergheſlacht: ſBodt

heeft Bobt op uien bagh regen ghegenen; maer Jeſabel be itonine

ginne ig ſoo bergtamt gemogüen/ batſe Elias de boot ſmoer/IJïeg.

18:4c. Elias ſeyde,grijpt de Propheten Baals, dat niemandt van hen

en ontkome. ,,Etcg. 18:44. I. ſteg..19:2.

A. Vrage. Hg 45ſlag in handen van Jeſahel gebaſſen ! • - '

Antw. jbeen in/maer bluchtenbena bellèoeſtyne Barzebah,ig

# beertigi, bagen boot een dºngel geſpijſt/en baerban baen garna

na Horeb, heeft be lº)ecte berſtbmnente in een ſachte ſtilte/bem

belaſt bat bij Eliza inſijn plaetſe tot 3:ophectſoubeſalnen ; en

notſt batijn Hazaël tot ſtioningh ober &ntienſaiben ſoube/ en Je

hu tot ſtortingh over Iſrael/gelijth bp gebaen heeft/I.ſteg..19:ig.

Het woordt des Heeren gheſchiede tot Elia. I.ilieg. 19: 5/15/16/

2O / 2I,

C. Vrage. Hjoe heeft het ſtijah met ben ſPo?ſogh gematcht ! .

Antw. Benhadad be ſhioningb ban Syrien belegerde Samaria met

tmee-en-bertigb #oningen: mact afgeſlagen3ijnbe/quam bm het

nacſtejaer meberom / en meunbe gſſtacI op het bſatſte beſt te bea

netijten/bentſtenue bat 3 ſtaclg «Boût maer een ſpoot mag dan be

25ergen: Achab heeft bonbert bupſentáénricrg gijeſlagen/be obte

rigeſeben-en-tmintigb bupſent 3ijn met 25enhabab na?ſpbeth gea

bioben/almaer be &tabta-munt op battgenaſſen ig; en 25enhae

bab bluthtenbeban kamer tot ſiamer/enepnbelijk gebonden;ijn

be/ heeft om ogeüe gljebeden/bit hem Achab gaf/maer ober 45uijt

ſter mag bettooznt op 2ſtijab / 1.ſtcg. 2o: 29. De kinderen Iſraëls

ſloegen de Syriers. IJſkeg.2C:3/16/42.
C.E# geeft 2ſtbab retijtbeerbigijlijdt geregeert onbetſijn 4Pns

allen : -

Antw. HPeen ijp : ſlâantijn heeft boog ſiſt hanſijn33;oum/bie

#hat othbalſtheſijth bebe heftijuſbigbenWHRaboth niet fijne #onen

ghebootſt (en fithalſoo JEReeſter gbemaecht van dhabotle ilbijna

bergij: âlBarcom gfobt hem ghebaenght heeft/bat belºonden fijn

bloebt om dPabothe?itker/fouben ietſien/en batſe geſabtiſouben

op-eten/ 1-ſteg..21:13. Sy ſteenighden Naboth. 1. Beg. 21:6/21/23.

- - Vrage,---
º
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:

B. Vrage.# gingh bit tot/met het bermoo:ben ban ſhabotijd

Antw. ?lig?ïthat boon gramſchap fietſt te hebbenieſ/om bathp

handhaboth ben Alpijnbergh niet en ſtonbebrſtomen: Soo quam

geſabel en beſteef ben Coningh/batſjn foo fiſcpnbertigh mag: #p

ſthzeef 252ieben in beg qIoningbg naem aen de ſanerfte van dPae

botbg ſtabt/ en helaſte batmen balſche Ghetuigen ſoube ſetten tee

gen hemfoie hem beſchuldigbben/ bat bp ben ſtoningij babbe ghce

ſaſtert; en alſooig dhabotbalg of buiten Laſteratt mag/geſtree

night/I.ſteg.21.

B. Vrage. âlBie ig na Achab in ſlftaeſ (Coningh geneeſt !

Anrw. 25p?Ithabg lenen / ig ſijn ášoon Ahazia Coningh ghee

mogben; both alſoo ijn boo2 betratie 5ijnbegbepaſſen/Beel-zebub

ben Bobt te Eſtron om tacutniaegbe/ig beniboot Elias berſtben,

be-niacſ ontboben ſijn boog ſapiteunen/ bie dºſiag boobe boo?

lpemelg âBner/be boobt aengeſepbt: dpa bemig Joram fijn 252oez

ber ſloningh gemeeft met fijn âPaber?ltijab / 2.#eg. 1 : 2. Ahazia

viel door een tralie. 2. ſteg.i: 12/17.

C. h# i}eeft?ſtijah geen andere ſBoyſogen gbeboert tegen Ben
adad ?

Antw. Hahn: ſlBantijn nam boot tegen Ramoth in Gilead op

te tretten/maer toe hy Joſaphat/bie Athalia be Borſjtet ban om

ri nu ghetroumt babt aenſijn &oon/ootſt btluregijbe: niet tegen

ſtaenbebat be lºgophete flairba een quabe uptſtomſte oertoonde,

both be baſſtbe 33:opheten mierden gijelooft / bie beaBittotie toe

ſepben/ 1.iſieg.22:4. Achab ſeyde tot#raat ghy met my op

trocken in den ſtrijdt. 1. Iſieg.22:12/2 e

B. Vrage. Hboe ig beſen ſtrijdt af-geloopen !

Antw. #ſtael in gheſlagen: #oſaphatig in groot ghebaerban

ſijnſenen gemeeft/bempſt be ºpricrg op hem atnbielen/mepnen

de dat het Achab mag: Achab ig ghetroffen en ghtboobt boog een

#een 35elbaer in het milde ſoo benen ſtijoot: en afg menfijn

gen mieſtb/ſooſetſtten beibonbenſijn bloebt/1.Haeg.22:37. Al

ſoo ſterfde Koningh Achab. f.ſteg..22:31/34.
C.a:# lgabt#sawatmei ghebaen / bat bij hem ſeibenſoo met

boe e

Antw. jaren in/mant bep;opheet Jehu heeft hem hier onethe

ſtraft : «âhelijtſtooth/ als inſijn Schepen mennbeteſenben na

d?pbir om gout/ſoo miert beâBioot geruineert/IJſteg..22:49. De

Schepen'E# 2.Gijzon. 19:2.

C. Vrage. âlBat ſâoglogen heeft Joſaphat geboert?

Antw. ?Ilſe be Moabiten en Ammoniten met een groote mee

nighteteghen hem quamen/ heeft hun boog baſten en hibben tot

oBoutſoo beet heftomen / bat bie âBpanben op maſſtantberen 3ijn

aen-gebaſſen/en batſeſoo maſſianbeten hebben bernteſt) 2.dſhion.

2o: 23. Sy hielpen d' een den anderen ten verderve. 2.oſbzon. 2o:

2/6/18/19.

#h 2 Vrage.
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B. vrage, heeft hnſelnetaer na be Moabiten niet.htſtreben ?

Antw. #n liet fith ban Joram beſtoningb in #ſrael/ en ban

ben ſioninghin Edom, bemegen/om geſamentlijth tegen be Moa

biten op te tretten/ bieban Joram maren af-gebaſſen: #jn meltke

op-torijt baetſleger van hoſtſoubt gijeſtornen hebben / ten mate

Elizaboo, baet mater baut beſtonnen : &n hebben het Lanút ber

3 lºoabiten ingenomen/2.ſieg.3:24. Sy quamen in het landt,ſlaen

de de Moabiten. 2.Iïeg. 3:7/ro/14/23.

C. Vrage. #3oe bebc&#Hi5a mater ſtonien !

Antw. iBabat hp benupgb.be bathm dit niet foute boen om goe

ram/ notij om be ſtoningb bet GEbomiten/ maet batbn bit bebe

mm 3 oſaphatg miſſe: âoo gijchoobt bp bat men hem een &peel

manſoube doen komen/ alg die ſpeelöeſoomitrotbe Gerſtman

«Elijabaerbigb/ en ſoo Bobt bibbenbe/ quam beeſmater op het

beſt/'t meſtſtroot ſcheen te 3ijn in't ooge bet.Jſlâoabiten/biebaere

om mepnenbebat het bloebt mag/en bat bie ſtoninghen maiftane

beren berſlagen babben/3ijn aen-gbekomen om ben heupt te tooe

ben: maer boe mierbenſpſelbe geſlagen/2.ſieg.3.

C Vrage ſlaaer mag Elias op beſtrijdt 3

Antw. Elias mag nu in ben hemel op-genomen: #n mag met

Elizaupt-gijegaen ober be Jordanebaer in de materen bepſbe/ en

op het hooghe hoo!-gingſyenſoo na Jerichogaenue) is hem ten

bperigheilPagen ontmoett/bit hem iepenbigbna ben Bemel op

nam/latenbe op Elizaſijn 65teſt/ en#JHantel/ hie Eliza op

nam / en mierbt boog een ººgopljeet erſtenbt / gijelijtſt bp tot tente

Henbaer ban/het onbrintſtelijtſte mater gbeſont maetſite/ 2 ſâeg.

2j II. Alſoo voer Elias met een onweder ten Hemel. 2. ſteg. 2 :

4/15/31.

E. Vrage ilbie mag na Joſaphat #oningbin Huba: --

Antw. Joram beÃšoon van Joſaphat mag bp betſebenbanſijn

#Baber ſloningh ghemo:ben/ maet bp leefde gootlooſlijth/ en

bmongh het âBoltſt tot se afgoberne ban be qIoninghengſtatig /

bemple bn de Bothter ban Achab ghetroumt babbe : #n boobe

fijne 252oeberen/ 2 ſteg: 8: 18. Hy wandelde op den wegh der

# Iſraëls, ghelijck als het huys Achabs dede. 2. (ſſſigon.21:

II/2Cs

t

Avondt
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:

-

Avondt-geſangh

Op de twaelfde Dagh van de Maendt.

Stemme: HPſalm 4c. Na dat ick langen tijdt hadde

gewacht, &c.

-

J•

áša heeft 't Boltkſter met gereformeert/

gerobeame jung microt oernieit:

3ïſa heeft becijlhooren ont5ieſt/

een Zimtiig man ſBmrionethcert:

dºm boumb. de Stadt &amaria:

lºu liet fijn 35one?{chab na.

#Juba habt Hoſaphat/

ie heeft GBobtg dienſt geſet

âBolſtomen na 45obrg llſ)et:

«Boots alPetkreegbroerftabt.

2,

't Bobtſoog heb:ijf in Iſraele gebfebt/

4Bntſtont boo??tcijabg goûtlooſhenbt:

<Bobt heeft fijn ſtraffe ooch berenbt:

#n ſangen tijbt en regenbe het niet/

«Be baanrit begon t'ontbreken/

gEliag ig geneſten:

«Een Iſtanen en een 42gouin

oſBnberbieſben 45obtg 3ſlaan:

&Bot moffer 25aal an:

«Bobtg jl?an mag Çöobt getround,

3

3 De Spriet quam aen met groote macht/

ſlaaer?{tbab bleef hem op bevlucht:

25enhabab boogfijn ſijf brburijt/

âl3ierbt met 2ïtijab tot nzebe meer gebaatijt:

3trijab trotſt meer ten ſtrijde; -

#oſaphat aen fijn 5pbe/

t)ein trof ter hoopt een pijſ.

#et liben: ſaeft 45ſi5a/ | |

#n gaet vºltagna/ .

âDie op-boet onderwijſ,
#h 3 Van
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A.

B.

A.

Van Eliza tot de Koningh Uzias.

De derthiende Dagh.

Vrage. âl3at monûer mertſten heeft 45ſi5a gebaen ?

Antw. #ig bm hen ſllantel van cliag babt op-ghenomen/foo

ſloegh ijn baet mebe de Jozbane/ en te materen hier op man een

ſchendenbe/ſoo ig ſjn broogijg-boete baer boog gegaen/ 2.Hºeg.2.

Vrage. âl3at heeft ijn te gericho gebaend -

Antw. ?tig bemaferen met gotöt maren/ſoo mierp bn bact in

een Schale met Zout/en fuo mattitte bm bemateren geſont/2.ſteg

2: 21. 3Baer na / alg baer een beel ſtoute jongeng hem quamen

na-roepen/Kael kop: Sog bioetſite ijp beſeibige/en batt guainen

mee25euren bietmee-en-bcertigb ſtinbeten berſionben / 2. ſteg.

2 : 24/25.

Vrage. âl?at monber-mertſten heeft Elisa meer gebaend

Antw.3fſg een berarmbellBeoume tot hem riep om hulpette

genhaer &tbuſnt-enſſtber/Nieijaer bepbe iſtinueren tot kinetijten

hnilde nemen boog beſchutbt / foo heeft Eliza ſjaer 4Pin-Hriſtºffijt

ſoogbejegent/ batſe daer unt foo beeidſBlpe goot / tot natſt al de

thulút ûaer hoog betaelbe/ en ſco beeinotij oberighijabbe / batſt 't

er pan ſcefbe/2.1ïeg.4:7. Hy ſeyde, gaet henen verkoopt de olye,

ende betaelt uwen Schult-heere. 2. Beg.4:1/5/6.

Vrage. ilBat mirakel heeft Eliza te Sunem gebaend ..."

Antw. âig een groote làgoum hem een diamertje in hartburg

bt gegeten om te herbergen/ſon heeft in foo beei boogfijn gebrº

en te miege ghehzacht/batſe onnauththaer3ijnbe/ een Sone heeft

gebaert: @Borij aig bie &oon baet na quam te fietben/ſoo íg Eli

za, op't perforth ban beſeâ92oum/ in baetſjung geſtomen/en heeft

haer ſtinütmeberom lenenbigh geſnactſit/2.#eg. 4: 34. Hyleyde

ſich neder op het kindt. 2.iſieg,4: Ic/17/2o. -

C. Vrage. âlBatmirafteſ heeft Eliza te Gilgal gebaen ?

E.

Antw. Afg in bat landt een groote jongberg-noobt mag/ſon

bat fijn 3Diſcipelen miſbe qfotoquintentot ſpijg babben nerfamelt/

ſog matchte bp barr man een goebeſpnſe/ en ſpijfbe ootſt ondert

JPlannen met thuintigb gerſte 25gooben/ 2.Hüeg. 4:4I. Hy wierp

meel in de pot. 2.ſieg,4:43/44.

Vrage. âlPat beūe GBli3a jier toe3

2. Aniw. #n nam mat3lactis/enbemierp het in be pot/entrale
ſoo miett bit goede ſppſe/2.1ſteg. 4. -

Vrage. âl2at mirahcibebe Eliza aen Naäman ben &ntier 3

Antw, Naaman een groot ſportſte in Syrien# melattekiere

ſtaen hebbenue upt een gijzbangen #ſtaciitiſche Borſjtetl dat#
za!

-
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-

A. Vrage.

zaſoo groote monteren bebe ; ig tot Elizaghekomen om ghetene

night te mogben/ met fith bpaghenbegroote gljeſthentien: Eliza

belaſte bem/ batijn fithſeben-mael in be Jozidane foutje maſſen/

en alſoo ig bn gijeneſen ghemo?ben/ 2.ſieg. 5: 14. Sijn vleeſch .

quam weder, ghelijck het vleeſch van een kleynen jongen. 2.ſieg.

5: I/4/ IC.

C. Vrage. Heeft Elizabe geſchentſten genomen d

Antw. jàeen bp: Jllaer fijn ſinecht Gehaſi,ig bepmelijtſt Naä

man achter aen gegaen/en heeft eenige geſchentſten begeert/en onte

fangen/ 't meith Elizaberſtaenbelig footagºnigb gbemo:ben/bat

hn hem geſtraft heeft met melaetſbenut/2.ſteg. 5:27. Eliza ſeyde,

daerom ſal u de melaetſheyt Naämans aenkleven, en uwen zade tot

in eeuwigheydt. 2.1ïeg.5/21/23. .. -

# miraltelen heeft Eliza meer gebaen ?

Antw. Afg beſtinueren het ſp;opljeten aen de Jordane maren

gegaen om hout te barſten tot een grooter ilDoningb/ſon onthiel

eenen be bijt biebp geleent babt: Jillaer Eliza nierp een bout op 't

mater/en bebe de bijt op het matetſmemmen/2.ſïeg 6:6. Hy dede

het yſer boven ſwemmen. 2.íſíeg.6:4/5/6.

C. vrage, gig te ſigninghman Syrien bantſtbaergbemeeſtboot us

geneſinge oanſijn ipobelingb Naäman ?

Antw. Hàeen: iſlaer lichtelijtſt miſnoeght3ijnbe/bat Naäman

een af-heet babt gekregen banſijn?tfgoben /ſoo nam bn boog#
raeſ te beoo:ſoghen: Hillaer Eliza ontoetſite aſſeſinne hermelijthſte

raebtſlagen aen ben ſtoningh giſtaeſg; 't meſtſt be ſtoningh pan

35ptien verſtaen hebben.be/ ſonig bp met een groote macht af-gte

honnen om Eliza te bangen/ 2. ſteg. 6: 13. Hy ſeyde tot ſijn knech

ten, gaet henen, ende ſiet waer hy is. 2. ſteg.6:8/io/11.

B. Vrage. %[g Elizaban ben ſtioningij ban 3ptien gehangen !

Antw. j?een: jl)aer algſm beg nachtg beſtabt Dathan omrine

gelben/tot grooten:eeſe man de jongen van Eliza, ſoe bebe Eliza

hem fien een leger man GEugeſen: en beÃŠpriere met hſinotijenot

geſlagen 3ijnbe/ſoo haatbt baer Eliza tot binnen Samaria, alg fijn

35epangbene /both miſſie niet dat beſtoningb #ſtaele baetſaen

ſoube; maer gijeboobt/bat íjn baetſoude te eten geben/ en ban in

bebe ſaten gacn/23ſteg.6:15/18/2c.

C. Vrage. Zijn beÃŠptierg ober beſe meſbaebt bantſebaer gemeeft 2

Antw. jàeen: maet Benhadadig metfijn gantſche HLeger af-gee

ſtomen om Samaria te beſegheren/ en heeft de 35tabt tot een groote

hongerg-noobt gijcbgatht/'t meith be ſtortingh ſoo ontſtelbe/bat

# Elizamiſùe boen booben/2.Hſieg.6: 25. Een vieren-deel van een

ab duyve miſt koſte vijf ſilverlingen. 2. ſteg.6:28/29/32.

B. Vrage. âlèag be hongerg-noobt in Samaria groot 3

Antw. #a/ſoo groot/ hat een 455elg hop berftocijt ſuferbt hoog

fatiſtentighfilberlingben/ en een mieren-beet van een hab 3Buube

miſt/boog bijftigjſtſocriingen : ## de dillotberg jare#

Bij 4 WEZET
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üeren fouben gaen eten hehhen/ 2.ſieg. 6: 25/16.

B. Vrage. #oelg Samaria betioſt 3 -

Antw. 2tig bier illelaetſe upt be &tabt ginghen omfieberman

be Syriers geboobt te mo:ben/alg van honger te ſternen/ſoo non

benſn bat beÃprierg banfeifa maren meghghenlohen; 't meldt

gheboobtſtbapt 5ijnbe/bebben de Iſraeliten de heupt het Surierg

gberooft/en aſſeg mag terſtont goeden hoop: 't meith/alg bet be

lpooft-man niet babt miſten gheloonen/boe het Elizaboot-ſepbe/

ſûo ig fjn ootſt na het moogt pan Eliza in bepoogten boobt gebzona

gen/## 16. Het volck beroofde het Leger der Syriers. 2. Éteg.

7: 17/18.

A. Vrage. #ot heeft fith Elizaboont gebagen ?

Antw. #tig bp besunamitiſche â2:oumaen haar beriaten goet

meberom babt geholpen/ſoo heeft buſich in #ptien nertoont/en

boo: Hazahel ontboden 3ijnbe ban Benhadad die ſtrandt mag /

boot ſepoe bp bat Benhadad ſterben ſoube/ ende dat Hazaël een

bmgeebtilioningbin &ntien boo:3ſſtaetſoube3ijn/ 2. ſteg. 8: 12.

# ſeyde, ick weet wat quaedt ghy de Kinderen Iſraels doen ſult.
2.licg.8:I/5/Ic. - --

E.# Hjoe ig het in beſt tijbt gegaen in het ſtoningbrijtſte ban

luJa :

Antw. De Edomiten5ijn ban Joram af-gbebaſſen/ en5ijn af

baſligh ghehlenen onberijaer epgje Coningh: 35oo ooth be toe

ningijlijtſte ſtaat Libna: Baetig aen hem geſtomen een 252ief/bie

«Eſtag op aerben noch#gbeſchgepen; in meſthehu bent

11

man meghenſijnſonten/b?egght met een pijnlijtſte boobt/en niet

verſies en gangb ban fij#hem boog de 33iji

Hiſtpmenig oper-geſtomen/bie riefſſtinberen hebben megb gte

#jonghffen &one Joachas, 2. Shgon.21:17.

Sy voerden alle ſyne have wegh, oock ſijn Kinderen en Wyven.

2. Ch2on. 21:12/13/15/19. -

B vrage, ſpat «Ioningb mag nu noth in Iſrael !

Antw. Joram be &éoneban Achab, die geſtrebenijchhenbe met

Hazahel bén Coningh beraëpricrg/en gemont5ijnbe/na Iizrehel

ie geboert om geneſen te mogben/almaer buban Ahazia «Ioningil

in #ſuba/boo: Gootgſonderintſte beſtieringhe ig beſorgt/ 2 ſâeg.

8:28. De Syriers ſloegen Joram. 2.Cheon.26:6/7. -

C. Vrage. HiBat beſtieringhe «Bobtg mag hier in bat Ahazia hp Jo

ram quam ? -

Antw. @Bob, hebbe Jehu boot Eliza boen ſaiben tot Coningh

ohet ſtact/ be mueſtſte terſtont naer Iizreël toetroth/ almaer bij

Joram Joog-ſtijoot/ en fijn ſtrijarm op Naboths 2ſther mierp:

Ahazia booûe bm oorſt/ en Jeſabel bebe bp upt be venſter op de

ſtraet merpen / almaerſn man be ſponten ghegeten microt/2. Beg.

9: #4. Jehu ſchoot Joram, dat de pijl doorſijn herte uyt gingh.
2-qſhgon h2:9.

"- Vrage.
-
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C. Vrage. Hl?at heeft Iehu meer gebaen ?

Antw. {}n heeft tmee-en-neertigb &onen ban3ſhasiag 25:oebee

ren gijeboout / en heeft Achabs loung /bolgens «Boûtg laſt in fijn

ſaininge tot Coningb/geheel upt geroept: bact na tjeeft bp Baals

2ſſtaren bernieſbr/ en Baals 132ieſteren in ijaer (dTempeſ ghcboobt:

dàocijtang en meetſt ijn niet ban ben Kalver-dienſt gerobtamtg/

2.ſteg. Io:# Alſoo verdelghde Iehuden Baal uyt Iſrael. 2. Geg.

Io : I3/15/16.

- B. Vrage libie heeft Juba geregeert na be boobt ban Ahazias?

Antw. Athalia be.j Hoeber van Ahazia, boobe al het joningij

Hijtſt zacht/ en nam de regeeringbe tot fith ; alſeenlijtſt Joas be

jongbfie &oon ban Ahazias miert geſaibeert ban Jozebah, 19ung

bgoum ban bei)ooge-prieſter Jojada, en ášuſterban?tſjagiaë: ene

be alſoo ig Joas ſegjaer berboigben in ben dIempel op-gijeboebt /

2.iſieg. 11:1. Athalia bracht al het Koninghlijcke zaedt om. 2. Eïeg.

11:3-2.qſp?on.22:IC/II/12.
B. rage. #g beſc Ioas baet na noch ſtoningh gemo:ben ?

tw. #a bp : âlàant aig bp fenen jaren oubt mag / ſoo heeft

m Iojada noo! ben bagh gijebaartjt: ente hebbenue Athalia laten

#ſ ooûen/ſjeeft in! Sjoag op den dijzoon geſet/en tuſftijen hem en

hetâDoirſi een baſtâPerbonbt gijemlaetſit; maer op terſtont 25aaig

z: @Iempelg 3ijn af-gehgohen/en ſjaer 332ieſterg gebooût/2.ſtcg.11:4.

g, #toonde aen het volck den Sone des Koninghs. 2.ââeg. 11 :

g, 15 / 18. / -

z: A. .Vrage ſlºot heeft Ioas geregeert 3

r5 Antw, lºn heeft ſcet naoom# en gberegeert ſco lange alg

# gejabaſetföe : iºn beſtrafte ##ieſterſ en ſlebiren/ barſe ſoo

# ſlap maren om de breuthen beg'RIempelig te verbeteren/ en bact

:: tot bejaerlijtiiſe ſchattingbe op te ſamelen : #n heeft boo? Iojada

rº. een ſhift met een gat doenfietſen aen te beureüeg Çempelg/maer

in poetſijnſchattingbemierp / ſoo dat het tot een groote ſumme

geſtg mierût/maet unt be (GIempelig ljermaeckt/ en ootſt bele vaa

z ten tot begboûtg-bienſt/2,ſieg, 12:12. Sy ſagen dat veel gelts in de

: kiſte was. 2..ſteg..12:15. 2. ſtijgon.24:4/7/9/14. - --

- C. .# ſpoeftonbt het boe tet tijbt in het Coningbrijtſte gſe

# lacig ? -

Antw.2ſſ-hoc-meſbat Jehu niet pberbe met een recht bette boog

} Gobr / ſoo beloofde hem nochtang de 12ecre/ om bat in de bienſt

ban Baal babt unt-gberoept /en om bar in Achabs gheſſachte haut

# om-gehpatijt/bat fijn & onen tot in het bierbe ghcliot hemfouben

ſutteberen : &oo is dan fijn &one Ioahaz Coniligſy gemo:ben in

| | fijn plaetſe/bemeſtfie van Hazael ben ſtortinghban &ntien ſectig
t hebochten : dlnaer bnig opfijn operigt bibben netſoft; boch gaf

| | mag ſoo geſlagen hoog Hazael, dat ijn maet bijftig ſtunteren/tijien

âldagenen/ en rhien bunſent 3Boet-gotti babt oberighhehouten/

2.ſieg. 13:3. De Heere gafſcin de handt Hazaels. 2.ſieg. Ic:3c.

} } ij 5 Vrage.
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c. Vrage #oefg Ioas bt Coningh in Juba boott-gbegaeninſijn
tegeetinge? -

Antw. ?Ilg beijooghe-prieſter Iojada, oubt 3ijnbehonbert en

bertigjjaer/ geſtoinen mag/foo hebben beâBorſten ben Coningh

Ioas tot afgoderne herlengt : «Enöt algſn beſtraft mierben ban be

33?opheten/ infomberhembt van Zacharias ben ášone ban Iojada,

ſoo hebbenſe hem boobt geſteenight/2. qſhton. 24:21. Sy ſteenigh

den hem met ſteenen in het voor-hof van het Huys des Heeren.

2. Cijzon.24:18. 3Pattij.23:35. -

Vrage. âlPat ſtraffe ig haet hierom ober-geſtomen ! - - -'

Antw. @Bobt heeft de 3Snrierg tegeng Iudagbeſonben/bie niet

een fiſcune 3 lilacht het landt hebben uit-geplunbert/ en hebben de

33gaſten gijebooût: Ioas fitantſt te hebbe leggen.be/ig ban tmteſite

ner Dienſt-ſtnechten op fijn bebûe te Millo gijcboobt/ 2. Chron.

24:23. Sy verdorven uyt het volck alle de Vorſten des landts. 2. ſteg.

12 : 17/21. -

Vrage. Zijn be3nrierg niet ſneberom geſlagen ! -

Antw. gaſn : âlBant Joas be &oon van JoachazHoningh in

#ſtaeſ/beſoetſienbe ben fierſten 33gopbeet Eliza, heeft dan ben beſt

toeſegginge ontfangen/bat hy be Snrierg bgie-maeſfoube flaen/

2,ſieg. 13: 25. Joas de Soon van Joachaz nam de ſteden wederom

in. 2. #eg. 13:14/19.

Vrage. #g Elizaboe geſto:ben ?

Antw. Ja: «Enne alg te Moabiten in het ſambt bieſen/en batht
Iſraeliten een ſlaan begranenbe/ en beſe 25emben ſtenbe/bie boos

ije jſlaan in het graf ban Eliza mierpen /ig beſelbige mebet itberk

bigh gemo:ben/2 ſâeg. 13:21. Hy wierdt levendigh, en ſtontopſy
ne Voeten.

-

c. vrage, hoe heeft het Amaziah, beÃŠoon ban Joas, beſtoning!
'kin #liba/ijeinaerſttº r

Antw. Hººp heeft een groote JTBarijt berſamelt/ooth eenigâ3oldt

upt ſtartbunrenbe/ 't meith bp op het permanen ban een Pro

#/meberom heeft megb geſonben: lºn heeft ban met fijnepge

oſtfibe Edomiten geſlagen/tijien bupſent boobende in benſlagh/

en tijien btiltſenit 45epangene ban een ſtepſen 25ergh af-merpen.be/

ſoo batſe aſſe herſtebe/2.Cijzon.25: II. Hy ſloegh de Kinderen van

Seïr thien duyſent. 2.oºhºon.25:12. -

Vrage. 1)oe b?oegh fith Amaziah na beſt oberminningen

Antw. Hop roofbe de Goben ber Edomiten, en hoogbfith hoo!

heſelbight : «En im nam het ſter qualijtſt alg in baetoner van een

332opbeet mierôt beſtraft; macr oner hem be 33:opijeet fijn onbeta

gangſj boog-ſenbe/2. Cijzon. 25 : 14. Hy ſtelde die ſich tot Goden.

2.Çijgon.25:15/16.

Vrage. #g Amaziah ban om-gekomen ?

Antw. ga in : âl2ant als in upt op-gijeblaſentijenbtcherſijn

bittorie tegen De GEbomiten/ ben Çoningb%jfcaeig tot hen ſtrijdt

upt

:
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unt-baegh.be/bie hem maerſchoumen liet operfijn bermetelhembt ;

ſoo ig ijn ban Ioas ben Coningh Jftaelg gijeſlagen en gepangen /

bie oorſt bier honbert eiſen aen ben mun:ban geruſalem heeft af

geb2often/en alle be baten en ſchatten uut Gobtg #ting mcgij ghee

boert na Samaria, 2. Cijzon.25:12. Iuda wert geſlagen voor het aen

geſichte Iſraels, 2. Chzon.25:17/18/

B.

23.

v# #is nat, in ſtadſdeningh getoetſt:
Antw. Ierobeam, bie oorſt een?[fgoben-bienact mag / en noche

tang boſgeng bep?ophetie ban Jonas, heeft in een goebt gijebeel

- te ban 3jſtaeſ ben âBpanden mederom ontnomen/ 2. ſteg. 14: 25.

Hy bracht oock weder de landt-pale Iſraëls. 2. ſteg..14:25/26/27.

Avondt-geſangh

Op de derthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: 39ſaſm z. Waerom raeſt dat volck met ſulc

ken hooghmoet, &c.

I.

5 Liga reb een ſlecbuime ban ſibulbt:

32e Synamitiſche ontfingbeen &#one,

lºp helpt bepot met bitter moeg gebuſt.

SBoe quamfigh jàaaman aen hem nertoone:

lºp renniglytijen ûoon't mater ber jlozbane.

#beet, oorſi 't pſet ſmemmen op de bloet.

&De Spriet beſpietſijn 4Botſoghg-bane.

Gli5a upt 't gebepm ban ſijn gemoet. 5

2

"De #priet quam met een TIrger af,

«En miſbaerom 45obtg jſtaan in banbenſ[upten.

Üoo? ſjonger ſijtfit een graf:

b' (ſBntenne mannen gingen batcom hupten.

ger laber-geeſt boet geiju Joram booben.

#p roemt het lºung man?ïtijab ganſchlijtſt unt.

#be 25aalg bienſt miert ſcherpelijtſt methoden.

2ſthaſia bermecht een moozbt gelupt. -

- 3•

8Boog? Zachariaghreegh Joao be ſtroon:

#n moſt fijn bloedt bact na aen Joag genens

8bit mag boog aſſijn troume bienſt be loon.

«Elija'g graf gafaen een booûe 't ſeben.

3tma5ia ſloegh bapper b'gebomitenv

#p datgbù ijſtaelg ſtoningij tot een ſlagh:

A
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JPlaet joag bgoegb niet lange bit bermpten:

3Doe ſagg2ima5iaſijn ſaetſte bagh.

Van Uzias tot Hiſkias.

De veerthiende Dagh.

A. Vrage. âlèiefgfn Juba (Coningh gemeeft na Amazia?

Antw. iPa bat Amaziabanſijn ſtnethten geboobtig/en nabat

#Juba elfjaer ſomber ſtoning mag gemeeft;ſooig uzias (die nota

Azaria genaemt ig)fijn 35one/ſeftijlen jaren oubt5ijnbe/qIeningh

gbemocûen/ üie jef ſlijtſte# jaer heeft gijeregeert/

2.ſteg. 15 : 2. Hy was ſeſthien jaer oudt

2.Clygon.26: r.

B. Vrage tºoebanigbig herſenen ban uzias geneeſt ?

Antw. lân mag een ſLiefhebber ban be Lanot-bouiperpe: #n

hetſtertſite Jeruſalem met Gioreng/ en leerbe ſijnâBoltſt upthit

(GIoreng met pnten en met ſteenen ſchieten ; hm mag ooth een

«Boût5alighen mijg qIoningb/bie groote oberminningen beguain

tegen fijne â9panden/ 2.qſhgon. 26: 5. - In de daghen dat hy den

Heereſocht, maeckte hem de Heere voorſpoedigh. 2.qſhton.26:

IC / 15. -

A. Vrage. âlBat Agopheten hebben inſijn tijbt geleeft ! • •i

Antw. De 332opbeet Hoſeas, en Amos begonnen in fijn tijbt te

propheteren/ijdſ 1:1. Het woort des Heeren geſchiede tot Hoſeas,
in de## 3ſmog I:I. beſc33 E

C. Vrage. er op ſagen bep?ophetien ban beſc332opijefend

# iBaer3)gebiratien en jºgopljetien hebben ſn meeſt gebarn

tegen begriumclijtſteſomben die onder het âBoltſt omgingen/en bie

epen-meifoggheſoog bleben/maer tegen beſc Hèzopieten eenſmaet
oPogbeeiboog-ſenben/?Imog 6:1. Weeden Geruſten te Zion.

C. # Hjoeftonbt het boe ter tijbt in het Coninghrijffie ºf

la

Antw. jerobeant haer (Coningh ig gbeſtoanen/na batbn een

en-heertigbiaten babbe geregeert/ en nafijn boobtig Iſraelſon
betoſoningh ſtemreſt be tijbt bantmee-en-tmintigbjaren/ 2.ſieg.

14:29. Jerobeam ontſliep met ſyne Vaderen,
C.g# åleie ig na beſe perſoopen tijbt Coningh gbemo:ben in

Iaſir -

Antw. Zacharias be&one ban jerobcam ig ſloning gemo:ben;

both bempte in een quaet lenen ſenbe/fon heeft immlaetſegmaen,

ben geregeert/ en mietbt van Salluin nooit geſlagen. ?tiſco in het

bierbègeſitt ban Iehu op ben jij?oon gijemeeſt/nnigengº:

- Go!

doe hy Koningh wierdt. -
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C.

C.

B.

-:

"B,

-

Y

::

boogſegginge)2. Titg. 15:9. Hy weeck niet af van de ſonden Jero

beams. 2. Geg.1c:3o. -

#ge 1)oe gingb het boe boogtg in het Coningbrijthe ban 3ſe
rgei G

Antw. Beſijtſt Sallum babbe Zacharias geboobr / ſoo tg in ootſt

ban Menahem gebooût/aſg bn maer eene maent ſjabbe gelegcett:

3Both Menahem mag een maceb Çntan/mant beplaetſen die boog

hem be poogten niet babben ghcopent/heeft in gijrſlagen/cn heeft

bareſmarcſmanghert 19:oumen in fiuchten ghehoumen / 2.ficg.

15 : 16. Alle hare bevruchte Vrouwen hieuw hy in ſtucken. 2.licg.

15 : 14/ 16. -

Vrage. l3at oorlogen heeft Menahem genoert 3

Antw. ?Iſg be?lfſprierg op ſjein aen-quamen ten ſtrnbc/ ſon

heeft hp haer met bunſent talenten filter af-gijcſtorijt/meltſt geibt

ijn bacſbc ban be rijthe #Lieben/ ſtijattenbc pber op bijftigijftlbez

teſttheſen/ 2.Beg. 15:2o. Menahem bracht dat geldt op van Iſ

raël.

Vrage. ſjeeft uzias be Coningbin Iuda, altijbt in be megen beg

#eeren gemanbelt?

Antw. jacen ijn: maer nu oubt gemozben 3fjnbe/heeft hij boog

#ſcipe als Prieſter miſſen offeren: bott, alg beni

be HBoogbe-pairſter Azaria met tachtigh Prieſteren tegen ſtonden /

en alg in bier ober tooznigh mierbr / ſoo ig bp met melaetſbembt

aan fijn noo!-booft geſlagen/en upt ben @ſempel geſtootei13ijnbe/

# bp in een af-geſombert hulpg moeten monen/ 2. Chgon.26:26.

y was melaets aen ſijn voor-hooft, ende ſy ſtieten hem metter

haeſt van daer. 2.Ch:on.26:16/17.

Vrage. âlàie ig in Iſrael# gemeeſt na Menahem ?

Antw. Pekahjaſjjn 35one/üie oorſt manbelbein gerobe.anig afa

goberpe: maer Pekah een banſiºneijooft-mannen/ heeft hem gez

boobt/ en heeft ſithſeiben tot dioningh op-gemoppen berijdt van

#ºras. Pekah ſloegh hem te Samaria in het Pa

eys. 2. Hieg. 15:22.

ſ# #'mcberbaren heeft het ſtoningbrijtſte Iſraeſg in bes

t tijÜt g? - -

- # Tiglat-pilleſer, qIoningb ban Aſſyrien íg tegen Iſraef

op-gekomen/entie heeft beeſâBoitſig upt Galileen, en de upt Naph

#aja hoegb geboert/2.ſteg.15:29. Hy voerdeſe wegh na
Aſſyrien.

# ſlBie iG na Ulzias in be regeeringcban Iuda gekomen ?

Antw. Iotham be &Sone ban uzias, bie het ſtijtſte al heeft bee

bient/termijſfijnâBaber noch in het fenen mag / 2. @ſtjzon. 27: 1.

Iotham was vijf-ende-twintigh jaer oudt doe hy Koningh wierdt.

C 2.ſttg. 15:31/33.

Vrage ſlºotbanigbig ſijn ſeben inſijn regeeringe gemecſt?

Antw, lºn mag een bloom «Boot3aſigh Cnningh: Hºp##
O
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grootepoorte van ben QTempel gheboimt : fijn heeft ooth be Am.

moniten onder fijn gemelt gijcbzacht/beſelbighe fich fijnfbaetma.

Henbe: 2. Cij:on. 27:6. Hy richtede ſyne wegen voor het aengeſich.

te des Heeren. 2. Çij?on.27:3/5.

A. # i)oeftonbt het in beſt tijbt met beanbereâBrandenban

11

Antw. @Bobt/ffenbebe ſonben ban Iuda, heeft begonnen tegen

‘Jubate fenden / Rezin ben qIoningh van Surien / en Pekah ben

«Ioningb ban #ſtael/ 2.1+eg. 16:5. Doe togen Rezin en Pekah op

tegen Jeruſalem ten ſtryde. 2.iſieg.15:37.

C. Vrage. âlPat H32opbeten hebben in beſc tijbt ban uzias en ban

Iotham gep?opheteert 3 -

Antw. Ieſaiasſagh/in beſc tijbt bat uzias ſtof/bat heerlijtfit gts

ſichte/ en Micha begon te propbeteren/ Eſai, 6: 1. In denjare doe
de Ko#Ulzias##EI- -

C. Vrage. âlBaer ober heeft Jeſaiag gepgopheteert 3 -

Antw. #n heeft ſijn lºgophetien begonnen ban beſtberpebt

ſtraffingen van beſmareſonben ban GBobtgâBoitſt/bact bn doen !

beberſtherbe trooſtelijtſte beloften boot bie haer beſteerden: Part

na heeft buſmare ſtraffen boez-ſembt noo! helpenbenen bierontſ,

om GoûtgâBolth moonben: 3Baer na heeft hn gijeſpgoften bambt

komſte beg JI)effie/ en banfijn heerlijtſte meſbaden : «En ennota

Hijtſt heeft bij boog-ſembt de heerlijtſte ftaet ban be ſhemenntebtg

jàieumen (GIeſtamentg/manneer be lºepbenen ſouben gijeroepen

mogûen tot het GBenaben-berbonbt in dfijgiſto Jeſu.

C. Vrage ſlaat ſoningbig na Iotham in Juba gemeeft?

Antw. De gobtſooſe Achaz, be &oon ban Iotham, bie een?ºf,

goben-bienatt mag/ghelijtſt be Coninghen bangſtael: ºp bele

ootſt fijne &onen boog het opergaen/en bp liet aſſeriep afgoberpt

tot/2.iſïeg.28:1/2/3/4.

B. , Vrage. âlBat ſtraffe ig om beſt gobtſoofheben het ſambthan juº

ba ober-geſtomen d '

Antw. Rezin bedfoningh ban 5prien / ſpanbeteſamen met

Pekah ûe Coningh%jftaeſg/om het ſoningijrijdſteban Jubaupt

te roepen/maer boog groote ontſtelteniſſe ontſtont te geruſalem/

d:# Achazhertebeweeghdeſich,ende het herte ſynes volcks.

2.jieg. 16:5.

C. Vrage. âlºiſte ſfobt Iuda berbeigen boot beſtaPpanben?...

Antw. heen: Baerom ſiet bp Achaz aenſeggen boot#n,
bat ijp ſoo bengeeft niet ſoube meſen boot bietmeeliftoningen: «En

batbn een tepthen mofijtbegeeren totfijn ghetuftijepbt; 't meldt

als in mengperbe/ſoo gaf hem be propheet hitteptſten: Bemple

bat be ſilheffiaguptaBabiba geſlachte moſt hoopt komen/bathan

«Dabibg lºung niet en ſoube metben uptgeroeptºetſaf 7:II. Eyſcht

u een teecken van den Heereuwen Godt. «Eſai 7:4/14.

B. Vrage i3ebben beſcâPpanten geruſalem niet in genomen?

Antw'.
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C.

- B.

a C

z

Antw. Jheen: nochtang hebbenſe in het ſambt ban Tuba grooz

te ſcigabe geüaen: Rezin heeft de ſtabt Elath in-genotneu: «En Pe

kah heeft hondert en mutiltigh bunſent JLlannen in jſtael geſla

gen/ en tmce bombert en bijftigh bupſent ilPuben en ſjiinderen gea

bangelijtſt megt) geboert: Dott) heeft beſcſbige/op het moogot ban

be l'Agopljete Obed, meberom naburig gheſonÜen / 2.qIljzon. 28:6.

Pekah ſloegh op eenen dagh alle ſtrijdtbare Mannen in Iuda doodt.

2. Iſieg. 16:5/6. -

vrage. l3at bcbe Achazboebe Philiſtynen enbebe Ammoniten

hetn geſlagen babben ?

Antw. ibn bemeegboe Tiglat-pilleſer ben Coningh ban ?tſfile

ricn gebende hem al het gout en filberban ben ſempel/bat bij tra

ghen Rezin en Pekahfoute op-tretſien; 't meſtſt bp gebaen heeft/

boodenbc Rezin ben Coningijban Sprien / 2. Cij?on.28: 16. Hy

ſondt tot den Koningh van Aſſyrien datſe hem helpen ſouden.

2.Chgon. 28:21. -

b Vrage. 19oe is Achaz boot het in-roepen ban be?tſſprierg ghce
aten ?

Antw. &n maren ſijnlanbt meer tot laſt alg tot hulpe. Doch

hoe Achaz meer benaumt micrût/ hoe ijn gotſt goûtlooſer ſtefde/

2,Chgon. 28: 22. Ter tijdt als men hem benauwde, maeckte hy

des overtredens teghen den Heere noch meerder. 2.Cijgon. 28:

20/ 24/25. -

. Vrage. âlDat bpſombere ſonben heeft Achaz begaen ?

Antw. Achazmiſbebe Boûen ban Damaſcug bienen/ om haet

te b?ienbt te hebben/ biebp mennbe bar hem geſlagen babben: lyn

ſloot Üen deunpel toe / enüc ſiet ?Iltaten bouluen op alle boerſten

ban beſtraten , en de alg bm na 3Bamaſtug trotſ / om tien ſta

ningbnan ?ſfïntien te ſpreken/ſoofaghijn bact ren?iſtaet/enſond

bie afbeeldinge na Jeruſalem/met laſt/ dat de 33:ieſter Ulriah ben

hoperen?lſtaer foubt aen een 3mbeſetten / en een 2tſtaet maſten na

beſt af-beeſbingc: lon geeft ootſt het gout en hoper unt ben Kiſema

pel genomen, en de ijn ſetteüe be Zee op een ſteene bloer/2. Iljgon.

28# Hy hieuw de vaten van het huys des Heeren in ſtucken.

2.Lieg. 15:10/17. -

#se i)oeftonbt het op bie tijbt in het ſtoningbrijtſte ban Ilſe
CREl G

Antw. Hoſeas een ſoberffe heeft tegijen Pekah fijn ſtoningh een

berbinteniſſe gemaetſit/ende heeft hem ghcboobt/ijen ſeinen boog

ſioningb in Iſrael op-merpen.be : @Deſe Hoſeas ig ootſt een gobta

loog Honingijgiyemeeſt/ai-ſjoe-meimat beter noth 3ijnbe als fijn

âBoo!-ſaten : &#nbeijnig belaetſte ſtoningb in Jiſtaci gijemeeſt/

2.ſieg.17:2. Hy dede dat quaedt was in de oogen des Heeren, even

wel niet ſoo als de Koningen Iſraëls die voor hem ghcweeſt waren.

2. ſteg. 16:3c.
Avondt
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Avondt-geſangh

Op de veerthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: ſpſalm 24. De aerd is onſes Godts

- voorwaer, &c.

I•

U %Zia boſght?{magfa.

httttt beeſ geleden ſtija:

oſcag p?ebitfit in bittnben.

#ſraelg Comingb JBenahem/

speeb'ſ bie 't niet ſtrarr bitſben met hem/

iBaetſmang're 392oumen 't lijf op-ſnijben.

Z•

Hsia miſſcife 't offer hoen:

“De Prieſter taebt hem niet ſookoen:

#ijn ſtraf mag bupſt laſerpe.

#ſtatig fono reeg in ben toh:
(qIigiat-piſieſer quam haeſt op:

j?iemanötſton Eſtael benepe.

->- ' 3•

3ſtha5 brenght guba tot beſonb':

Pekah matcht met Rezin berboniſt

dBm Jeruſalem te beſttpben:

3De ſtabt ontgingh ûoe noch benoot:

gBorij hſſough bunſenben booöt/

#n 't Lambt/en rooftaen alle 5pijen.

4•

# ſcherp bat Eſaias brenght:

3Be ſtoningh 't herte niet en nepght:

gpe (GTempeſhreegh een nieunen?Iſtaer.

#ſraelg ſtijth babt nu baer ſtraf:

#oſtag 35repter lagh in 't graf.

ãoomactht befonie haeſt be baſklaer.

#

Van
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A.

â

C.

le huys des Heeren gereynight. 2. Cij:oli.29:2/5.C. ys # s

Van Hiſkias tot Joſias.

De vijfthiende Dagh.

Vrage. ſpie is in Juda ſtoningh gemo:ben na Achaz? -

Antw. De ſpobt;aligt Hiſkia, ouot 3ijnbe pijf en tmintſghia

ren/ bie umt beſtoningijlijtſte &tamune 3ijnbc gheſp:oten / ban

Achaz tot een 35oncmag acn-genomen: hm heeft negen-en-thin

tigb###uaan gijeregeert/2.Beg.18: 1. Hiſkia wierdt Ko

ningin in -

Vrage. Al?at heeft hij in't begin ban fijn regeeringe gebaen ?

Antw. #n heeft de betualſen «Sourg-dienſt terſtont gherefore

meert: lijn heeft de metalen &lange berbauſeſt/bic Moſes nu ober

bt ſcben honbert acht-en-tmintigh jaren gbemaetſit babbe in de

1eoeſtpne/ombat ne ſiinberen J.ſtarlg noo: beſtſeigt rootáten:

dſBotſt heeft bij ben Gºempcſ geopcnt/ en belaſt/bat be Prieſters en

Leviten tjaer ſelben hen ligben fouten / en ben Tempelſinheren/

# Hy heeft de kopere Slange verbryfelt. 2.iſieg. 18:3/4.

2. Çij2on. 29:17.

Vrage.# heeft hij ben (QIempel boen helligen?

Antw. lijn heeft op den eerſten, en op den achtſten bagh ban be

eerſte machibt/aſſe berforpſtien barrupt boen brengen/en bart na

heeft ijn met het 3Dolth/in grootcbſijbtſtijap/ boo2 offertjanbe ben

(dempei ghehenſight/en het âDolrk herſornt niet fout / 2.ol#
29:18. Sy quamen tot Hiſkia,ende ſy ſeyden, wy hebben het geliee

Vrage. Albat Hiſkia meer gebaen boot be ſjourg-bienſt ?

Antw. Hijp heeft boog Loopcrg al het dooirſt laten nobbigen/om

te Jeruſalem het Baeſth-feeſt te houden/'t meſtk nu langije jaren

nerſinimt mag gemeeft : ?ſſie beTnmoonberg ban Juda5ijn baer

tot ghtſiomen/ootſt# ; martbe meeſte in #ſa

racig ſtoningbrijtſte hebben met beſe noobinge glyeſpot/ 2.Cheon.

3o: 1c. Sy belachtenſe ende beſpottedenſe. 2. gijzon. 3e: 1/6/

II / 12. -

Vrage. Hl3atig hier op geboſght 3

Antw. Dit feeſt gehouden,ijntje op bengeerthſentenbagh ber
titieebc# /bempſe be remniginghe ban bet39oſtk en ban ben

(Gempel/ bp bencertbienbe bagh het eerſter maenbr/noch niet ten

rechten mag geſtbiebf/ ſoo ig het âBolth benen getrechen boo2 aſſe

ſteden en plaetſen ban het IIanbt / enbeſn hebben aſſe 25eeſben en

2Iſtaten om-genoogpen/ en aſſe afgobiſche hofſtbcn umt-geroept /

2, Chgon.31: 1. Sy braken de op gerichte beelden.

3 i Vrage.
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Vrage. llpat heeft Hiſkia al meer gebaen tot het reformeren ban

be ſ50btg-bienſt ?

Antw. Hººp heeft te berbeeſinge ber Prieſteren en betLeviten na

be# Hon heeft haer een goebt ſtutſt geit gegenen om be

offertjanden mei te beſoggen; en in heeft belaſt dat het âBoirſt bare

eerſtelingen en thienden tot ben Çeinpeiſoubenbrengen/ 't meſtſt

alſegſcet onerbiocbigblijtſtig gebaen/2.4 bron.31:4. Hy ſeyde tot

de Inwoonderen van Jeruſalem,dat ſy het deel der Prieſteren en der

Leviten geven ſouden. 2.Cijzon.31:2/6.

A. Vrage ſlºot leefde ibiſſtia ?

13.

Antw; &#antſrijboom en bobtſbienſtigb/geſterdit 3ijnbeboe:

berſcheube ]Agopljeten/aſg ootſt boog Hoſeas, biemeiſeg-en-tſeſtig

jaren babbe gepgebitfit/2.ſteg..18:6. Hy kleefde den Heere aen, hy

en weeck niet van hem na te volgen. Hºof.I: 1. -

Vrage. Hiſkias geen appanben ooermonnen?

Antw. ja in: ſpant hij heeft be philiſtijnen geſlagen tot Ga

za toe; en dat bolgens 't gene be lºgopbeet #leſaiag haer boogſtpt

haüüe/2.1ſteg..18:7. De Heere was met hem, over al waer hy henen

trock. 2.Iſieg. 18:8. Jeſa.14:28.

. Vrage. Hij oeftonbtijet bot ter tijbt in het lºtoningijrijtſte ban° g# Hjoef ljet tij h gijrij

Antw. Salmanaſſar.be ſtoningh ban ?ffſhrien habbe Hoſeas bt

#toningb bangſtael in fijn macht/aen mien Hºoſcag jaerſijdig gea

ſtbenchen moft op brengen: dlnaet alg Hoſeas een 39erbonutahce

maecht babbe met So be qIoningb ban dºgmpten / en ooth aſg bp

begbeſtijenthen niet troum lijdt op-batht/ſoo ig Salmanaſſar op

ghettothen/en heeft Samaria, na een bgie-jarige belegeringe in-ge

nemen : lijn heeft thien Stammen #ſraelg ghebangelijtk megh

gbeboert/ En heeft haer boen monen in Meden, en bact ontrent/

2 ſïeg. 17: 6. Hy voerde Iſraël wegh in Aſſyrien. 2. ſteg. 18:

9/ IC/II.

Vrage. #g ban het ſambt gſfraeſg onbemeontgchiepen ?

Antw. dſheen: maer be #toningb ban 3ffſprien heeft berſchepbe

Hjenbenen oper-gbehgatht fn het ſanot #ſraeſg ombat te bemoe

men: Deſe 3ijn bieâPolriteren/berneirte in de beplight &thrifture

genaemt mogûen / Samaritanen, 2. ſteg. 17: 24. De Koningh van

Aſſyrien bracht volck van Babel, en van Cuta, &c. in de plaetſe der

Kinderen Iſraëls.

Vrage iPat 45ootg-bienſt bieſten beſe Lieben ?

Antw. &n bienten eerſt hare bepbenſtbetſjeben: dſhaeralg be

#eerebaer hierom pſaeghde boot leeumen/ſoo heeft de koningin

laer een prieſter van #ſtaci toe-gbeſonben/ biebaerſeerbehen

eere te bienen/2 ſteg..17:33. Sy vreeſden den Heere,ende dienden

oock hare#2.ſieg. 17:25/28.

Vrage. #g Hiſkias be Coninghban guba/ niet gen-getaſt geahno2ben banſijnâ?panbeta : ngb ban# ſt

AntW.
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g

:

Antw. ga lyn: mant Sannacherib be ſtoningb ban?ffſhrien is

met een groote d'Iſlacht/en met een hoonaerbigh gbemoettteghen

‘Jeruſalem op-gljeſtomen: ghebguntkende tot âBeibt-oberfte/idien

ſaſter-monot ſtabſake/2.Beg. 18:36. Hy ſeyde tot Juda, dat de Ko

ningh Hiſkia u niet en doe vertrouwen op den Heere. -

Vrage. #or hielbt fith be honingbibiſhiaſ:

Antw. âbe ſtoningb belaſte/ batmen riabſalie niet een moo:bt

en ſoube antimoogben; ſeibe gingbijn met beoefbent in ben Çema

pel/enſonbt fijne lºonelingen aen beſ):ophete Jeſaiag/ om hem

beſe ſafferingen beſienbt te maſten / en om fijn racbt baer teghen te

berftaen/2.ſteg..19:1. Hy bedeckte ſich met eenen ſack, ende gingh

in het huys des Heeren. 2. ſteg..18:36. 2.Iſteg..19:2/3.

Vrage. HIPatraebt heeft hem be lºgophete Jeſaiag gegeten !

Antw. Hyn heeft hem benzeeſe henomen boot ſtabſafie / enijn

heeft beſtoningh belooft een golftomen bebanninghe tegen beſen

39nanot/ 2. ſteg. 19: 32, De Koningh van Aſſyrien en ſal in deſe

# niet komen, mochte eenen pijl daer in ſchieten. 2.ſieg. 19:

/ 12.

Vrage. Hjor ig Jeruſalem ban beſe aanambt berloſt !

Antw. #c ſheere heeft fijn 45ngeſ gheſonben in het Iſegher bec

3ſſinrierg/bemeſtfie in eenenarht ghehoobt heeft onder barr hon

bert en bijf-en-tachtigh bupſent finannen; 35oo bat Sannacherib

heeft moeten beblucht nemen / entje te bung geſteert 3ijnbe/ig bn

panſijn enge 35onen geboobt/2.Beg. 19:37. Het geſchiede, als hy

in het huys Niſroch ſynes Godts, ſich neder-boogh, dat ſyne twee

Sonen hem ſloegen met den ſwaerde. 2. ſteg. 19:35.

vrage. 1)oeftonbt het met Hiſkia na beſt# inge ?

Antw. #biſáiabieſ in een grooteſtrantſthembt/ foobatim op het

atm-ſegghen ban beſp?opheet Jeſajas, niet anberg als be boott

hermachtcbe / 2 ſjeg. zo: 1. Geeft bevel aen uhuys, want ghy ſult

ſterven. &#ſai,38:f.

vrage. #oe broegh fith hiſhiag in beſchrantſthepbt !
Antw. heerbeſith tot benijeere/hnſuchte en meenbe; hn

mag nochtang ghetrooſt in het gefungeniſſe ban fijn geebe ſona

ſcientie/etſaf.38:3. Ghy weet Heere,dat ick met een volkomen her

te voor u gewandelt hebbe. 2,ïſteg.zo:2/3.

A. Vrage. #lg ºpiſſtiagban biekrant thenbt geſtorben 3

Antw. #peeriſm: mart beigeere heeft ſijn leeftijd noth tot bijfe

thien jaren unt-gbeſtretſtt: en inen heeft ſijn monden booz pſaeftea

ren banààngen genegen/2.ſieg. 2o:6. De Heereſeyde, ick ſal vijf

thien jaren tot uwe dagen toe-doen. 2. ſteg..2o:7. -

Vrage ſºntſingh Hiſkia niet een tentften ban oBobt oberſhne

aenſtaande geſonthepbt?

Antw. Jahn: mant opſijn herſoetſt bebe beheert beſthabune

lop beÃŠonne-mnſer ban Achazthien graben te tilgge gaert/2.ſteg.

2o: ro. Hiſkiaſeyde, dat de ſchaduwe thien graden achterwaerts
keere. # i 2 Vrage.
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B.

C.

# Hjoeleefde Hiſkia na beſc berſiaſinghebanſijn ghtſonte
t;

Antw. Hºn leefde boo!-gaeng mel/nochtangſodig hn gebaſſen

in beſonde ban hoogbmoet: âDant als de ſºcſanten van ben ſto2

ningi) te 25abeſ tot hem gijcfigmen3ijn/om jem te begroeten ober

fline geſont-mogûingbe/ en ootſt om te bernemen na dat menbet

teetſien ban be Sonne-muſet; Soo# bli boogbaet oogen niet

alte ſtine ſtortingſjlijtlieftijatten gep:ontht/2.ſitg.20:13. Hy toon

de haer ſijn gantſche Schat-huys. 2. #eg.2c:12."

Vrage. Hºge ig bit bn ſpoot op-genomen ? -

Antw. âDe li)eere heeft tot hem Eſaias gheſonben/ bie hem heeft

aen-gheſembt/ dat de ſtioningb man 25abel ſouüchonlen/ en batijn

alle beſc$tijatten na 25abelſoube op-boeren/en batfuncſtinberen

C.

in het lºof van 25abel ſouben moeten bienen; 't meitſtipiſhiamet

onderbânige ondermerpinge heeft aen-gehooit/2.httg: 23:19. Hiſ

#ſeyde, het woordt des Heeren is goedt dat ghygheſproken hebt.

2. ſteg. 20:17/18.

Vrage. Zijn beſtoningen ban?[ffurien / bie obobtg Doſtſ ſoo

becieſtenö ijebben acn-gijcbaen/nopt ban GBobt geſtraft gijcmo:4

nben ?

Antw. Jaſir : ilàant be ſtoningh ban 25abpionienig teghen

het ſtoningbrijthe ban?Iſſurien op-gberrothen/ente heeft het ſtle
bige obermonnen/ en geheel ten ºnnbegbebaatijt/ 455etij.31: 12.

De tyrannighſte der Heydenen roeyden haer uyt. G5eth. 31:

15 / 17. -

Vrage. âlèie ig ſtoningb gemo:ben in Juda, na Ibiſhia 3

Antw. &ijn Soon Manaſſe, die bijf-en-bijftigt jaren heeft ghe,

regeert/3ijnbe een ſcet gootſoog ſtoningb/2.iſieg. 21: 1. Manaſſe

was twaelf jaren oudt, doe hy Koningh wierdt.

Vrage. âlaat ſomben heeft Manaſſe gepleegbt # . . . . .

Antw. #n houmbe de Hooghten met erom op / bicſijn 49abet

Hiſkia babbe om-gemogpen:# richtebe be Baals?ſſtaten op; hp

maetſtte afgodiſtbc25oſſchen/ente boogb fith boog het iden? Deg

H3emelg : #p bebeſnne &onen boo: het bner gaen/ en pſregijde

# hn toober.be / en pleegböc Bunbelg-ſtonſten/ 2. ſteg.

2 I : O,

Heydenen. 2. ſteg.21:3/6/7/16.

vrage, ſpat ſtraffe ig bierom ober het ſantt gekomen?

Antw... ?IIg Manaſſe niet en hoogbe na be bºrngementen ſjobtg

boog beſºgopbeten/maer inſnijemuoo!-ſtuben een ſchaith'lijdten

onbetgangb/ſoo heeft bei)eere epnoelijth ben ſtoningb banãfſpa

rien biete Babel regeerbe/teghen bent gheſonben/ban mie Manaſſe

met tmee hopere ketenen gbebonbcn na 25ahelig gijenoert/2.ſteg.

21; 13. Ick ſal Ieruſalem uyt wiſſen, ghelijckmen een ſchotel uyt

wiſcht. Hier. 15:4/5. 2.dſijzon.33:11. -

Vrage. #ot bggegijficij#ſië in beſt ſtille aanwinſt:
IltW,

Manaſſe dede het volck dwalen, ſoo datſe erger deden als de
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Antw. Manaſſe mierbt hier boog ſoo bernebert/ batbn firb tot

Oſbobt beſteerbe/en dat hn om genade 45obt acnbabt / octuelthe hein

oech ig geſtbiet: âlDant be ſoningh van 2Babel heeft hem mebcte

om bgn ſaten benen gaen/2.qſbzon. 33 ; 13. De Heere liet ſich van

hem verbidden, ende hoorde ſyne ſmeeckinge.

A. Vrage ſlaat bantfibaerbept bemeeg Manaſſehoo! beſt fijne bere

ſoffinge 3

Antw. Hºp Iepbe een heel amber Iepen: mant in bebe benzembe

GBoûen hoe jij met hare Mitaren : 1)m richtebe beg i9ceren?tſtaer

toe/enbe offerbe baer op baanbr-offer / en banth-offet: 45nbe bit

gaf ſaftaen betâBolth / batſe ben lºyeere alleenlijtk fouten dienen/

2. Cijzon.33:15. Hy nam de vreunde Goden wegh.

B. Vrage. llBie is na Manaſſe Coningh gemogöen 4

Antw. Amonſijn ášone/ oubt 3ijnbt mee-en-tmintighfaren;

be meltheſeer Goûtſooflijtſt heeft gfjeleeft / ja ergbetaig fijn âBaa

ber Manaſſe gbeleeft babt/ mant bn en berneberbe fith niet boog

# #at / 2. Chgon. 33 : 23. Deſe Amon vermeerderde de
chuldt.

A. Vrage, ſlaat 33:opheten 3ijnbergbemecſt in be bagen ban ben

ſtioningb?Imon : -

Antw. @nbetanbere ig ootſt ghtmeeſt be lºgophete Zephanja,

bemeſtke beſonbeban begroote/en man beſtſepºne/metfmate ſtrafa

fen heeft gebzenght/Zeph. 1:3. De Heereſeydt, ick ſal wegh rapen

menſchen ende beeſten. Zepij. 1: 1.

- Avondt-geſangh

Op de vijfthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: {Aſalm 1. Die niet en gaet in der

Godtlooſen raet, &c.

I•

gſſtia binghſtrarr reformaty, aen :

32e ſtop're Slanghmiert bacb'lijtſt meth gebaen.

n beeb het noirſt 't berfuymbe 33aſtijabperen:

tº'n ſitunerbe beg ſlempeſg offer-oneren

âDe GTempeſ-dienſtig man hem paſt geſet.

«En alieg moſt meer gaen na Gobeg âlDet.

2 • -

H)et boſth JIſraeſ mag upt 't ILanot genoert.

13et bepbenſtbabolch in plaetg/mlert ſter beroert)

aboo; ſlecumen/om dat ſil Gobt niet en eerde:

Gorbart een prieſter Gobenantergleert:
# i 3 'Dus
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3BuG bienben fit ben ggobt bangſtael: #

Jillaer 't H3epbenborn behaegijbeijaet ootſt ſnel.

3•

&annatherib quam met een machtigh4Boſtk:

gPeſaſter-monot Rabſake magfijn dºolth.

«joints engel ſlough veel bupſenten terneber. T

Sannatherib en quam boe niet meer meber, 1.

ilàantſtijgen by boog beg «Engelgſmaert ontbloot.

&ijn bepbe &onenſſougen hemſelfg boot.

Van Joſias tot Nebucadnezar.

- De ſeſthiende Dagh.

A. Vrage. Hlèie iG Amon in be regeeringe in Juda geboight d .. i

Antw. Jha hem ig be about5alige Joſias# gijtmeeſt/hit

infijn jonge jaren ben 19eere heeft geſorbt/2.dſbron.34:3. Doe hy | |

noch een jonghelingh was, begon hy Juda en Jeruſalem te reynigen | |

van de boſſchen, en van de beelden. Z. ſſhton. 34:5/6. !

18. # 25cljertighoebp beſe reformatie beg flambtg ban teàf

goDen ? -

Antw. Jahn/ſoo betre/bathm be prieſteren ber hooghtenboo | |

be/ en dat hp de beenhcten ban bie# maten/netbrandt op ,

iDe##y 2. ſteg..23:8. Hy ontreynighde de hooghten | |

2.fiºg. 23:4/II/I 5/16, 2 -

C. b# HPietöt bier niet hangjofiag een oube lºgopbetichtte

luit G - -

Antw. Ja het: ſlPanthm binnente het grafban bie Bºoy:/ f
bemeſthe ober baie honbert en bijftig jaren tegen bien afgobiſtijen
#ſtart gepropheteert babbe/miſbeniet batmen dat graf ouilt tot2

ren: «Enfan mierit ghebathtaen bepgophetie ban die jº gopbert/

2.ſieg.23:18. Hy ſeyde, laet hem leggen, dat niemandt ſijn beende

rCn#sI.Heg. 13:2. heb beſe tijd grietſte

A. Vrage. âlBat 322opheren hebben op beſc tijbt # .

Antw. De ſàgopbeet Jeremias heeft ontrent beſt tijbtbeginnen

te pgopbeteren/ jer. 25: 3. In het derthiende jaer Joſie. #et.

I : 2- *

en E# ſlBatig bein-boubt geneeſt van bepgophetic ban Jert

imitag #

Autw. #n heeftfijn gantſthemerth gematcht man bebritain:
aheberſonten/ en man be boogſegginghe band Bootg os:ütelen:

#aer het#Boſch heeft na hem niet gehoogt/tot batſj, gehangelj: ,

na 25abet3ijn ghtboert/ en dat ben áïempelen we etabtgantſtij
berm oeft 3ijn gemogben. - w

Vrage.
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T

::

#

B

C.

R.

Vrage. #eeft hm ben (Iempel niet geſupnert 3

Antw. #afjn: âlbant bn heeft al be afgodiſche gereerſchap doen

bunten brengen/en berbranden: dàu onder beſe ſunberinge ig het

Wet-boeck Moſis ghebonden in ben (GIempel/ en tot Hoſtag ghez

##s. 23 ; 4. Hy verbrande alle die gereetſchap van Baal.

2.licg.22:

b# #oe bieſlot ſith Joſias ober het binben ban bitllBet
OEcht 3

Antw. #n ſiet boog-ſeſen 't gene baer in geſchreben ſtonbr/maet

uyt hp berſtaenbe/bat'er een grooten toon ſpobrg onet het ſambt

hingijban huegen bc begane afgoberpen/foo ig fijn bertefect ontz

ſtelt ghemogloen: JIPact alg hm hoogbe unt de monotban be 192oe

pijeteſſe Hulda, bat Ijn noch in ngebeſoube ſterben/ſoo ig ijp noch

getrooſt gemeeſt/ 2.#eg.22:13. Om dat u herte weeckgeworden is.

2. ſteg..22:11/2c, 2.oſbaan.34:8/9/27. -

Vrage. âl3at heeft de ſtioningij gijehaen/ om het âBoſch met ben

H#eere te oerſoenen ?

Antw, ijp heeft al het aboltá herſamelt in tien (GTempel/en heeft
een 49erbonūt gemactht/batſt ben ipcerefouben bienen/geſijdt ſin

rootſt gebaen ijcubenſoo ſange aig Hoſtag (eefde/ 2,ſieg,23:3. Hy

maeckte een verbondt voor het aengeſichte des Heeren. 2. ſhgon.

34: 32/33- - -- - -

Vrage ljeeft jofiag niet matuptmuntende gebaen in beplitſje

ten ban be&#obtg-bienſt ?

Antw. Jahn: ilBantijn een ſeer groot 3aeftij-feeſt ghehouben

/ tot meſtfie bin alg een gbeſchenth ſcibe gaf dertigij bunſent

en en ſtºepten-hotſten/ met ûgie bunfentiſtunberen: ?tſa

ſoo gaben dorſt aſſe 4Bbetſte een groot ghetalbanâBee/ 2.4Iljgon,

38:1. Daer na hielt Joſias het Paſcha den Heere te Jeruſalem.

Vrage. #oeig Joſias geſto:ben ?

Antw.2ſſg bn nu een-en-bertighjaren geregeert babbe: ſoo infſe

be Pharao Necho ſtoninghban «Egypten boogſijnlanbt treffen /

sm te ſtrpben teghen ben ſtoningijban 25abpionien: ?Iſ-hoe-mei

nu goſlag mierūt mengeſtnot man Pharao, but ijp hem niet mepne

be te beoogſogen/maer batſjm afſcenſijck fiftſeſteng boogfijn ſambt

ſoubetterken: ášoo Ig Hoſtag/bit niet getoonenbe/tegen Pharao

op-getrotſten / en geſchoten 3ijn.be met een pijf/ig fjn na getuſaa

ſem genoert/ en geſto2nen/2.&#bzon.35: 23. De Schutters ſchoten

den Koningh Joſias. 2, Chgon.35:21/22.

Vrage. âBerloo, gobtgiboldi breiaen beſen haren ſtoningb?

Antw. 35eer beci/mant bn mag ſter ſpoot3aligb/barrom behe

henſe hem ſeer bemcent/en Jeremiag heeft een ſtiaegh-liebt op fijn

##t 2. Ch2on. 35: 25. Jeremias maeckte een Klaegh

liedt. (5.26,

Vrage. âDie is na Joſias ſtoningh getuo:ben ?

Antw. pet âPoſth heeft ſijn jongljſten ášone Joachaz tot #toe

#f 4 ningj
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ningb gemartkt: 13oot bn gaenbeſijn Sone Eliakim, bittºrreia

ten ouder mag; maer by manbeſoc niet in bemegen bes 19ecten/

baeromſettebe hem Pharao Necho af/ bp bonut bem/ en moeroe
hem af na gºgnpten/fteſſenbeſijn 252oeber Eliakim inſijn plaetſe/

biebp benaem gaf van Jojakim, Het...22:12. In de plaetſe daer he

nen ſy hem ghevanckelijck hebben wegh ghevoert, ſal hy ſterven.

2.fiegt23:34.

C. Vrage. âlèierbt het 13oſtk ſjobtg niet belaſtban Pharao Necho?

Antw. #a/mant bij heeft het Lambt op-gbeſembt een boete ban

honûett talenten filber/cn ban een taſent goutg: Om beſt boete

op te bgengijen/heeft Eliakim het Høoltſt gheſthat/ 2,ſieg. 23 : 35.

Jojakim gafdat goudt en dat ſilver aen Pharao Necho. 2.Cijzon.

30 : 3. -

A. Vrage. 1)te broegh fith het âBoltſt onber beſc bienſtbatrhent ban

Pharao Necho ? - - - -

Antw. $n maren onmiſfigh om haar felben onder bie bienſte

baerhepbt te bungen:?{lg Jeremias het âBolth armſenbe/batſm als

Zilo fouben geſtraft mo:ben indien ſn noch ongehoogſaem bieben

onder bitjotſt : Soo hebben hem de ºgteſterg en Hºgopbeten beg

boobtgſtbuſoignethſaert; both beabotſten hebben hem beſchermt

en benzijbt /2ſer. 26: 16. De Vorſten ſeyden, aen deſen Man en is

geen oordeel des doodts. #ſer.26:11/14.

5. Vrage. Hºeeft Jeremia unt opeeſe beg doorg na-gelaten het Doltſt

beſt bingeri nogüer aen te ſeggen 3 -

Antw. dſheen gu: Hil)aetijn heeft bacr-en-bonen noch bit boog- t

ſembt / ende belaſt/ batſe ben ſtoningh van 25abel/Nebucadnezar !

oorſtſouben moeten onberbanigh meſen/maet toe bn jocken heeft

gemartſit/ om beſt laſt te beter af te beelden/jet.27: 12. Hy ſeyde

tot Zedekia,den Koning van Juda, brengetuwe halſen onder 't jock

des Koninghs van Babel, ende dient hem. #ſet.27:8.

E. Vrage. # Nebucadnezar op-geſtomen tegen Jeruſalem ?

Antw. #a bn/mant tlabatſjp ººgppten babbe in-genomen/ſoo

is bm tegen Jeruſalem op-gherrorfien: in heeft beſtabt in-gijeno,

men/ente cenigheâbaten van hen dºempeſina 25abel genoert/alg

ootſt be [ioningb Jojakim, in tmce ſtopereftetenen gebonben3ijn,

be/2. Ch?on. 36:7. Nebucadnezar ſtelde die vaten in ſynen Tempel

te Babel. 2. Cijzon.36:3.

C. Vrage. Jg beſtioningh Jojakim gepangen gebleben ?

Antw, JDern: miarr dſlebutabnegat heeft hem log ghelaten (en

inſijn regeeringbe berfteit / onder belofte van onberbanigheybt;

maer in hp D:ie jaren heeft gecontinueert/inaer Daer na tebelſeerût

jfp/2.ââeg.24: 1. Jojakim was drie jaren ſijn Knecht.

B. · Vrage. Doe banbeſbejarburaone5at niet het RDoltſt !

Antw. tºp belaſte batmen eenigbeſchoone en verſtandige GJona

gheſingen / dit ban fºtoninghlijchen bloebe maren/ſolide na Babel

borren/ en bannen de felbigbe in de gijalbeeſtje":
'ſOll

-
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g

oube onbermpſen/ op batſe oan boog hem ſouben ſtaen inſijn

of : lºn miſte oorli batſeban beg ſtoningbg ſppſectenſouden /

op batſe bet en met ghebaenſouben mo:ben na ben lichame/ pan.

1: 3. De Koningh ſeyde tot Aſpenaz, dat hy voort brengen ſoude

uyt de Kinderen Iſraels. Dan f:4/5.

A, Vrage. #g bit aſſoo geſtbiebt?

Antw. Tal onbet beſt mag Daniel met ſijn brie JThebe-geſcſſen/

Hanania, Miſaël, en Azaria: 3Borhfin miloen ban beg ſtioningbg

ſpuſe niet eten/ont niet berontrennight te mogben: jl)aet algfil/

op baer ernſtigijberſoetſt/ban het Gezaeyde aten/ en mater b?onta

hen/ſoo 3ijn ſn baer boog ſeer bet en gſat gbemo:ben/UDan. 1 : 15.

Ten eynde van thien dagen,ſagh men dat haer gedaenten ſchoonder

waren. Pan. 1:8/10/12.

D. Vrage. 13oeftonbt het met betantere 32oſth ban guba? .

Antw. ?tſgſm / bie in het ſambt maten oper-gelaten/boott-gine

gen in ongehootſaemhend tegen Bobt/entegen ben ſtoningboan

2Babel; ſoo heeft baet Jeremias boot-ſembt/batſe aſſe na babel in

ſlaperrinefouben genoert mo:ben: apothbm beide beſt belofte baet

bm/ batſe natſenentigjjjaren berloſtſouben# /#et. 25: II.

Ditgantſche landt ſal worden tot een woeſtheydt, tot eene ontſet

tinge. Jer, 25:6/9/12. - -

C. iJiv# âDattentſten gaf Jeremias ban bebaſtigbembtſhner pºea

ltatIEIl E

Antw. Doo: 45obtg laſt beſchreef hy aſie ſane prehitatien in

een 25oeth (bact toe tien bienſt nam Baruch ghehaupthenbe) bie bn

na bgie-ent-tmintigh jaren habbegbepgebitfit/'t meſtit Baruch hebe

met grootenerfilthtingen/ Jerem. 26: 2. Neemt u eene rolle des

boecks, ende ſchrijft daer op alle de woorden die ick tot ugheſpio

##, van de daghen#aen, tot op deſen dagh. #ecem.

36: 3/4/6.

C. b #se il3aer tot habt 43obt aſſe bieſ)gebitatien laten beſtijgne

en rº

Antw. @Bm baer boog het âBoſtft te obertunghen : âBantaſe

'tâBoltſt op een Biddagh te Jeruſalem mag/ſoo gingh Baruch met

bat 25oerſt na ben (dIempel/#ier. 36:6. Gaet henen leeſt deſe woor

den voor de ooren van gantſch Iuda. Hier 36:8/9/1o.

A. Vrage. Hij oe ig bit boog-leſen ban beſe33gebitatien bp bet39oſtſt

op-genomen d

Antw.2tig beaBo?ſten bit hoogben/ſoo ſonbenſit Iehudi tot Ba

ruch, om beſc 3):ebitatien ootſt te hooren; 't meſtſt alg Baruch bea

be/ſooſepben ſin/batſu bit ben ſtioningijſouben beſtenút maken/

ſegghenne baerbp/ bat Baruch en Ieremias ijaer ſeinen verberghen

ſouben: Baruch megb gaenèc / liet beſe Rolle in ben (qIenipel/ bee

meirſte alg beſtoningb babt laten baſen/en bat Iehudibgie of bice

bladeren geteſen babt/ſoo ſiteit hyſe met een penne-mfg in ſtut

hen/en mierpſe op het bper: dºorſifonbt be #oningh om Ieremia

-
3, i5 EIl Ba

\
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en Baruchte gangen/ Jer. 36; 23. Hy wierpſe in't vyer, tot dat de

gantſcherolle verteert was. Hier 36; 12/14.

A. Vrage. Hboe bloegljſich Jeremia in beſt ſake 3

Antw. âDoo: Bootglaſt/beſchreefijn rentmeebe ſtoſte/enſen

be be ſtoningh niet alleen aen/bat ijn ban ben ſtioningh te Babei

ſouÜe obermonnen mogben/ maer ootſt dat hun ſonbetjàa-ſaten

fouüe3ijn/ en batſijn boobt íLichaem onbegrabenſouöemeghgta

hno2pen mogben/get.36:28. Neemt u een andere rolle, ende ſchrijft

daer op alle de eerſte woorden. Het..36:30/31.

c. Vrage. Hijoe heeft het beſtoningb3 ojahim hoortg gemartſite

Antw. j?a ûatijn baie jact aen ben ſioningh ban 25abel mag

ronbermoppen gemeeſt/ſon heeft ijp tegeng hem getebelleert/matra

om hat be ſpeereberſthrpbca)pannen tegeng hem geſonbenberft/

2. Iſieg.24:1. Hy rebelleerde tegens hem. 2.Häeg.24:2.

avond geſangh

Op de ſeſthiende Dagh van de Maendt. -

Stemme: 33ſalm 12. Doet ons byſtandt, 't is meer dan

tijdt, ô Heere, &c.

I•

(ſPſlag betert/'t geen meer mag hebogben

JBoog?{mon: en ijn baanbt geſtognen been

âDan?üfgobiſten; nu al langb gefiogben.

cºnſoo berbuſt bp 't oude moogot met een.

2.

'tâPerforen âlBet-bourft íg meber gebonben.

3Blig maetfit beaBogſt met 't boſrft een baſt oerbaagg,

(GIegen afgobern en anb'reſonben.

8Baer op ſoo boight bie heerlijcke 33aeſth-bach.

3- -

b'ſtgyptenaer moub' boogſijn IIanbt marcheeren:

# mengert) tegen 't moogût ban be 392opbeet

eâBotſt mennû'3Dharao te oberheeren. -

3lFlaer ab! ſter baeft mag hem bit ſtrijden ſcebt. -

4.

“taPoith miſte onberiſpharofigh niet bungen:

45n kieſenſeſfe een Coningh na haer miſ.

schoon dat bact Jeremiag quam betupgen:

&Bat het baet pittijt mag fighte houtenſtil. jºcht!'
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5.

jàebutabne5atijab nu in-genomen

oºgmptenlanút: ijn mon baet Huba by:

lºn bebe beei Joben na 25abel komen.

Jºgie Jilºannen mengerûen afgoberp.

Van Nebucadnezar tot het eynde van

het Koninghrijcke Juda.

Deſeventhiende Dagh.

B. Vrage. H#oefg't gegaen met bie jongelingen upt bobgaPeſth/

onder bemeteſte maten Daniel en ſijn 3Thebe-geſellen/bemeſtfie Ne

bucadnezar had laten op-nocben noo: fijn ſjofd

Antw. ?tig ſn nu baie jaren maren onbermeſen in alle meten

ſchappen het Chalbeen/ en batſe boog ber: Coningh mierden one

berſocht/ſoo ig benonden dat Daniel nietſijn baie ilhede-gbeſcſſen

(bic ban ben qIoningb ghenaemt miertjen/ Sadragh, Meſagh, en

Abednego,)geeſ muſer maten banaſie beſ@ſoonenaerg en HIBaer

ſeggerg ber Chaſbeen/JBan. 1 : 2c. De Koningh bevondtſe thien

mael verſtandigher dan alle de Toovenaers en Waer-ſeggers. Dan,

I: 5.

A. Vrage. H3oe lange ig Iojakim Coningh geneeſt ober ſijnâPoſtſt

te #jeruſalem; L. - - - -

Antw. 1)nig elfjaer ſtoningbgemeeſt/en hoe ighn/geſto:ben

3ijnbe/ſonöer eere begranen/ mant ſijn# ig op het Belbt gea

mogpen/boſgene ſºjobtg b2cmgement/ jer.22:19. Met een Ezels

begraveniſſe ſal hy begraven worden. 3jerem.36: 3o. 2. ſtijgon.

36: 5. -

A. Vrage iſ?ie is dſoninghgemoſbenna be boobtban Iojakim?

Antw. &ijn 3one Rojachin, oubt3ijnbeaththienjaren/anberg

genaemt/ Iechonias, en Chonias: bie/gelijtk fijnâPaber/ooth een

goûtſoog dillenſtbe mag / en baerom niet meer alg bgie jaren heeft

geregeert/2.4ſhton.36:9. Hy dede dat quaedt was in de oogen des

Heeren. #eu.27:2o. Het..37:1.

C. - Vrage. HIBaerom terecht niet langer !

Antw. ?Iig ijn na-bolgijbe de Rebellie ban fijn 43aber/tegen de

ſtoningb pan Babel / ſoo ig Nebucadnezar geſtomen tegen jeru

ſalem/heeft beſtabt in-genomcn/enbe heeft ben ſtoningb Jojachin

met fijn houtſingen en alle groote beg ſlanbtg: JIſaitſgaherg alle

(QTimmer-lieben en $meben/ ootſt Mordochai met Heſter, nebeng

beâBaten man ben @ſempel/ na 25abel gbeboert; (almaer Iojachin

íg gjeſtogben/bolgens Goûtg ûgengijement)Hatenbe":
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het ſambt oberfgh eenige arme ºlieben/ om be?ſtheren te boumen/

2 ſïeg.29: 9. Hy verbrande het huys des Heeren, ende het huys des

Koninghs, mitſgaders alle huyſen der groote te Jeruſalem. ».ſttg.

24:12/13. Ser.22:24/27/29. #eft.2:5/6/7.

c. Vrage ſpoetg t/na
beſe2Batmloniſtbegbebangeniſſe 2 gbegaan

met de onetighc #jobcn bie in het lanút Canaan, en te Jeruſalem

maren gelaten ?

Antw. Nebucadnezar heeft Mattania, een &oonban ben iige

ningb Joſias, Honingh ober hacrgbemactht/in be plartſe ban Jo

jachin, en heeft hem genaemt Zedekias: {Poth beſt heeft ooth tegen

ben Coningh ban 25abeſ gerebeſteert, in leefbeſeer goûtlooflijft;

ooth leefden de lºgieſteren en het âPoſtft ſecr gobtſooflijtſt/ſpotten

be met bej Hannen 450üg/biehaer tegen beſonben quamen matra

ſthoumen/ 2. Cijzon. 36: 14. Doe maeckten de overſte der Prieſte

ren,en al het volck, des overtredens ſeer veel, na alle grouwelender

Heydenen. 2.Cijzon.36:15/16.

B. Vrage laat legopbeten hebben het âBoſch boe onbermtſen?

Antw. dBmbetantere mag inſonberbenot Jeremia hier inſter
pberigh: bn ſont ban Jeruſalem #5:iebenna be ſoben bieteºba
belmoonben/maer in ijp haer berniaenbe/ batſe in ſtiltjenbtſon,

ber rebelliefouten lenen/ batſe Hyupſen fouten boumen/ombatſt

tſenentighjaren baetſouten moeten binnen : batſe be pophtten

niet fouben geſoeben/bit haer mat anberg ſothten mijg te maken:

bat ſjobtſmare ſtraffen foubefenden ober Zedekias, en be ober be

#oben bie noch in Canaan maten/ban#hate ſonben/#tr.

# De Heere ſeydt, ſoecket den vrede der ſtadt, daer henen icku
ghevangelijck heb doen wegh voeren, en biddet voor haer tot den

Heere. #ſer. 29:1/5/12/16/17.

A.E# ger3ijn beſc 252ieben op-genomen bp het 3Bolth te25a,

pntie ! - -

Antw. &n hebben hoo! Semaja 25gieben geſonben aen te ſplit

ſferen en het âBoſrft te geruſalem/batſe ober dit ſchappen/Jeremiam

therpelijtk beſtraffen ſouben ; 't meldt Ieremias berſtaen hebben,

/ſon heeft bp tegen Semaja, en teghen bie het met bein bieſben/

harbe brengbementen upt-gijeſproken / jer. 29: 32. De Heere

ſeydt, ickſal beſoeckinghe doen over Semaja, en ſijn Zaedt. #tt.

29 ; 29.

C. vrage, hoe bloegh fith bootta Ieremiate Jeruſalem:
Antw. #p ricbt ben ſtoningh Zedekias, alg ootſt be lºgieſferen/

en hetâPoſtſt) barſe fithbungenſouben onder de gehoorſaemherbt

han Nebucadnezar: batſe Hananias niet fouben getooben/bit booga

ſepbe/bat natmeejaren/be ſtoningb Iechonia upt fijn ghchangea

niffe hertoft foube merben/en beâBaten beg (GIempeſg na Jeruſa

iem gebracht: Meremiasſenbe haer aen/bat in tegen-beeſ/bt oberige

âDaten mede na 25abeſ fouben metben geboert/#'er. 27:12. Brenget

uwe halſen onder hetjock des Koninghs van Babel, en dienethem.
#ct.27:18/19/2o. Vrage,
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A. Vrage. Hoe heeft Ieremia fijn muoo:ben nerſtertlit op dat het

39mſtſtijcni geloopen ſoube !

Antw. ?IIg Hananias het ijoute Toth bat Ieremia b:orgh/ ber2

blark /Yuüſende te berſtaen gbenen / dat alſoo ljet Jotſi van 25abci

baeft crtbroſien ſolide netben : aboo heeft Ieremia, boo: «Bobts

Haft/ een miſere Jotſt gbemactſit/ en bart boo: af-gijcbceſöt/ Dat liet

Joeft ban 25abel bungſaemſouise meſen: 1)n boo2-ſcribe ootſi/ bat

Hananias in dat jacu ſoubefietben gbelijtli gijcſtijlcûtig / lerenl.

28: 13. De Heereſeyde, houtenc jocken hebt ghy verbroken, nu

ſult ghy in plaetſe van dien, yſere jocken maken. Jerem.28: 1/3/6.

I/6/ 17.

c. vrage, ſjeeft Ieremia nietſ boo?-ſºubt ban $5abcſ?

Antw, lijn heeft gepgopleteert banden onbergangb ban Rabel;

en heeft hië geſtij:eben l!)?opljetie geſonden na de Joden te Babel,

boo2 be33ogſt Seraja, niet laſt/ bat in te Babel beſc Hö2ophetiefouz

be bent joben boo!-leſen en dat hun ban beſcipe acti een ſteen foube

binben/ en in be ſhcbitreſintken/tot tentfitn/bat Babel alſoo follº

be mergaen / 3er. 51 : 6c. Ieremias ſchreefal het quaedt dat Babel

overkomen ſolide in een boeck. Het..51:61/63/64.

B. Vrage. âlºat 132ophcteuiljaùben de 3jobcn in bc25abliſoniſtie

gepangeniſſcbm. Jact d . - -

Antw. j?)eneng Daniel en anbere/ſoo ig oock Ezechiel bl! ſjaet

gemeeſt/ #5eth. 1:1. Ick was in het midden der wegh gevoerde

Vrage. 13eeft Daniel ghcen ambcre mijftjembt vertoont boog ben

ſtoningbalg be qſhalberſche?

Antw. Ja Inl : mant als beſtoningh een troom had geb:goint/

berueltſichu bergbeten batt/ en bat niemanút nanſint Geſterbe

bent bien ûgoom ſtonbemcbeton in-bathtigl) nlaſten; 't meitſj Je

Honingbfoo qualijtſt nam / dat hij bact bebt om-brenghen: &oo
heeft Daniel boo: 45obtlijtſte openbaringbe / tien# acn bcrt

ſioningh berijacit/ en uit-geſepbt/macron! In man ben fiattingt,

ſeer microt berljepen / Dan.2:48. Doe maeckte de Koningh Daniel

groot. «Ban.2:5/9/f

B. º Vrage. ſlºat#thootenboom?

Antw. Er ſtoningh ſagh in ſijn broom een 25eeſtt met een

goude hooft / ſiſbere bo?ſt/ ſtopere heenen/ en moeten ban uſer en

ſeem: Daer hy/bat een ſteen nanſeifgaf-mentelbc ban een bergh/

bie dat 25eclötbcrhanſelbe: ilBaet boogbcount mictbt/bat 'er biet

Monarchien fouben 5ijn/ de Chaldeeſche, Perſiſche, Griecxſche, en

Romeynſche : Hillaer dat baer na het geeſtelijtſte ſtijthe man ben

dlleſſiag alſrg ſgube beheerſchen / Dan, 2 : 44. In de daghen van

die Koningen, ſal de Godt des Hemels een Koninghrijcke verwec

ken, dat in der eeuwigheydt niet en ſal verſtoort worden. Dan. 2:

C. 32/33/34/35.
Vrage. laat gleſithten en openbaringhen breft cytthieſ in be

ºboppioniſthe gevangeniſſe gebabt?
Antw'.
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C.

B.

Antw. Deſtibighe3ijnſter beſeghemteſt onder andere bingen,

3ijn hem bertoont de groote ſonden bie begoben/ inſonûerbemb!

te Jeruſalem beginghen/enbe beſtraffen die bel)eere noth nooits

gerect babbenoog haer / 453et!).8: 13. De Heereſeyde tot my, ghy

# noch wederom groote grouwelenſien, die ſy doen. C5etij 9:
5/6. «55eth.26:5.

Vrage. # betaſſoo gegaen afg Ezechiel babbe boo?-ſenbt?

Antw. Ha: mant als Zedekias rebelleerbe/fooig in het negen

bejaer ban fijn regeeringhe be ſtoningbban Babel meberom boog

Ieruſalem gbeſtomen: Both bempie beſtoninghban Egyptenaf.

quamtegen hem/ om Jeruſalem te ontfetten/ſon heeft be ioningſ,

ban 25abel be beſegheringe op-geb?oſten/ende bpig ben Honingſ,

ban &#gmpten tegen getrotſten/2.#eg.25:1. De Koningh van Babel

quam tegen Ieruſalem. Her.37:7.

Vrage. Hij oe hielden ſtrij boe begoben te geruſalem 2

Antw. Öoo: bit cntſet mierten ſnfeer moebigb/mennenbebate:

enu geen nooit meer babben : $n babben belooft be Joubtſte

ienſt-ſtnechten en Dienſt-maegijden Iog te laten/maetſin biath

tenſe mcberom tot bienfibaerijenbt: 3Doch Ieremias heeft hatcght

maerſchoumt/ batſeſoofo:gbeloog niet fouben meſen/bemplete

#toningb ban Babel meüerom foube ſtomen om baet te belegeren /

g:5eth.37:8. De Chaldeen ſullen weder-keeren, en tegen deſeſtadt

ſtryden, en deſelvige innemen, en met vyer verbranden. Het 37:

7/9/ro. #ler.34:17/2o. -

Vrage. Hoe ig het met Ieremia gegaen in Jeruſalem ?

Antw. 3ïfg beſtoningh ban 25abel mcberom quam om beſtant 2

te beſegheren/ſoo memnde Ieremia upt beſtabt te gaen; botpijn

mierbt in de poogte gljeſtut boo2 bellBatht-meeſter Serija, bieſjtlu

alg een ſanerlooper heeft beſchuldight/maer op in in een ſºeban

gen-hung ig gijeſteit/ jier. 37: 15. De vorſten wierdenſeertoor

nigh op hem, en ſloegen hem, ende ſetteden hem in het ghevangen

huys. #ler.37:12/13. - - -

Vrage. âlBatig hem meber-baren in het Betangen-hung ?

Antw. De ſkoninghzedeklas heeft hem tenmelijtſt ontbohen/

en gebgaeght mat moo:bt obobtgijn haübe: maer op Jeremia tot

hemſenbe/ batbn in de banot beg fºtoninghg ban babelfoubt

mo:ben oner-gegeben: Jeremia nerſorht verlichtingenangheban,

geniſſe/'t meſtſ hem beſtoningb toeſfont/mant in mirrit in het

âBoog-hof in bemaringhe gijefteſt/en mag baer tot dat Jeruſalem

mierût in-genomen/jer.37:21. Men gafhem des daeghs een bolle

broodts uyt de Backers ſtrate, tot dat al het broodt op was de Ieru

ſalem. jer.37:17/18/2c.

Vrage albatig Jeremia in het aboot-hofmeber-baren?

Antw. &lg bij oppelijtſt tot het âBoltſt ſepbe/ bat die in beſtaat

bleef/ſoube om ſtomen/cnbc bat bie tot be ſhafbeen oberſiep/in

ijetleben ſolide hipben: ášoo beſtijuſtigſjben hem teen":
1
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B.

,

B.

hn bc banben ban het āPolth ſlap maetſtte 7en mierpen hem in een

ieer onrennefilmſ ; Dorij boo: noo:-ſp?aeth ban be liaiiietſingh

Ebedmelech, die een dlloo! mag/ig ſjn mederom ghehzarijt in het

âDoo2-pof ter bemaringe/ Jer.38: 13. Sy trocken Jeremia uyt den

kuyl. Hier 38:2/4/ro. . -

vrage. Albatig Jeremia bo:berg bejegent ? - - -

Antw. De#zedekiaſp?atſt mederom bepmelijtſt met Je

remia, bie hem ticbt batijn tot bt Chaſbeen foutje ober-gaen/ dat

het baer boot hem in beſtant foute met garn ; Dat anürtfing te

ſtabt foute berbzanbt mo?nen : JPoth be ſtoningh belaſtende dat

geremia bit niemanbt ſoube openbaren/ heeft beſcn racût niet gez

noſght/#iet.38:17. Jeremia ſeyde, indien ghy gewilligh tot de Vor

ſten van de Koningh te Babel ſult uyt-gaen, ſoo ſaluwe ziele leven.

"Hier.38:14/23/25. - -

Vrage. âBat p?ophetſen heeft Ezechiel te Babel gebaen tegen ane

bere 33oſtſteren ?

Antw. tºn heeft boo!-ſent/bat Egypten boo? Nebucadnezar ſou

be mozben in-genomen/aſg ootſt Tyrus, om batſe berbiijbt maren

ober de beruocſtingbeban Jeruſalem/355etij. 26: 2. DaeroIn dat

Tyrus gheſeydt heeft van Ieruſalem, heah! ſy is verbroken. «:5ecb. -

29:2. «E5ccij.31: I. - -

# ljocig het met de belegberinghe ban Jeruſalem afghte

Hoopen d . . . -

Antw. dBa batſe in beſtabt beeſeſſenb' boog honger en peſtilen

tie babben untgefiaen/belegert 3ijnbe geneeſt ben tijûtban amber

baſfjaet: 35oo 3ijn be qIbalbeen in de fabt gijchgofſen/en hebben

gcoumelijtſt ghennoo:bt en ghebaanbt: 3De ſitoningbZedekia mene

menbe te ontbiucijten/microt bn Iericho achter-haeſbt/ente Ribla

bm ben ſtioningb ban 25abeſ oert / biefijn &sonen boobe noo:

ſijn oogen/neueng ſhnelborſten/enſtathfijn oogen unt/en aſſoa

gebonden in met hetenen/microt bp na banel genoett/aſmatrijn

in gepangeniſſe ig gbeſto2pen/#er. 52 ; 9. Sy dan grepen den Ko

ningh. #jer.52:6/7/II/I3. 2.iſieg.25:19/20/21.

A. Vrage treft geruſalem na be -laghe opt een eigen ſoa

ningb meer gebabt ? -- -

Antw. Hºren: alDant nabat eerſt het gfoningbrijthe ban Iſcati

mag bernietigbr/ſoo ig ootſt bonbert bgie-en-bettighjaer baet na/

het gfoningbrijtſte ban Hubate niet gebaen boog beſt vermoeſtin

ge Jeruſalemg/ #ſer. 52 : 27. Alſoo wierdt Iuda uyt ſijn landt ge

vangelijckwegh gevoert.

Avondt
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Avondt-geſangh

Op de ſeventhiende Dagh van de Maendt.

Stemme: pſalm 123. Mijn ziele wilt den Heer

met Lof-ſangh pryſen, &c.

I•

't IN TIſenbighboldt had noth gobtſdoſtibo:ſten/ .
Iojakim en fijn 3ëoon/bie ſtout'lijth ûogſten

iſicbei 3ijn tegen baren ſºber-beet.

3Dce quam Zedekia in plaetg ban beſc :

dºllaer als bn ootſt niet uitoe bungljſarm meſt:

a&eo namſijn ſiroon ten balſect ijaeſt baet keer,

2•

't âBerheerbeboſtft miſbeſtgij niet meer bungen

ášthoonopoug ſlaan baet baernan guan, ontrtuygen

aan ſochten meer in engen macht haer bent.

#ier'miag moub be booſe niet beticben;

ºmſchreef tot bact beſtraffingbutiebrieven:

dillaer hier boog baù ijp naumfijn tegen bent.

3•

#ananjaſp?atſ van ſpochigbeherloſſingh,
Hillarr Ieremiasſenb'bat fijn moogoting gingh.

*t ſbehieben bolrit in %ſuba miert rebei.

't oºſjalberuſthenoitſt komt meer na Jubaſmeten/

gBoots Hillan rieb 't noitſt beſtabt ober te gijchen.

&Bizracût bergingſj Ieremia niet mel.

4.

8De prieſters en het bolth maren goblooſt.

e5erhicſſaghſtraffen boot die hooſe.

«En geremíag moub tee ſtabt upt gaen:

't âBietbt bein beſet/hn raetitt in bzoene banben.

't Chaſüeeuſtheâ9oſtfi bermeeſtert 35tabt en Lanben:

«Enſoo mag 'tſjaeſt met juba gantſch gebaen. -

w

Van
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Van de ondergangh Jeruſalems, tot de
verloſſinge uyt Babel door Cyrus.

De achthiende Dagh.

C. Vrage ſjoe bieſben fith be anbtre àànanben ban het Joobtſje

39oſtſt ober beſe permoeftinge ban getuſalem?

Antw. &n marenaiſe bact oberſeer berblijbt : De Edomiten,

en Moabiten matenſeer bitter tegeng jacr/ſn ljitſ hen de Chaſbeen

op/ batſe het joobtſtheâBoſch gamtſrijſouben upt-roenen: ilbaer

ober be lºgopbeet Jeremia en Obadja een ſmaer oogdeel ober beſt

33panden hebben int-geſp?often/ſpſai.137: 7. Heere gedenckt aen

de Kinderen Edoms, aen den dagh Jeruſalems, die daer ſeyden :

ontblootſe, ontblootſe tot haer fundamenten toe. &#5eth. 25: 12.

4Bbab.&#.9/1C/13. #jer.48:27.
C. #se #g het Jigobtſrije ſambt gantſtb ſomber #joben ghcbſee

ben d

Antw. #ren: JTBaet Nebucadnezar ſiet eenige arme Lieben in

het lanbt ober-binnen/oner mien bp Gedalia tot ſenerſte maerſtre:

KIot meithe ooth Jeremia quam / als bn banfijn banden3ijnbe

ontſlagen/ en niet miſſen.be na 25abel gaen monen/bgnbepbt babt

beſtomen om in fijn ſanút bp beſe atme ILieben te mogben berblpe

ben/ 2. ſteg. 25:22. De Koningh ſtelde Gedalia over 't volck dat hy

hadt laten overblyven. Sjer.43:2/3/4.

B. Vrage gg neſe Gedalia een ſºberſte gehſtben in biebe ober beſc

ober-gelatenc%|oben ?

Antw. #een: mant Iſmaël een Joobtſth @berfte op-gemartſit

man Baalis, benoloningb ber?ºmmoniten/ig tot bein te Miſpage

homen met eenige globen/ente heeft hem om-gebgarbt/met de ane

bete Joden en 4ſhaſbeen biebp hem maren/ niet tegenſtaenbebat

Gedalia gemaerſchoumt mag /#cc.41: 2. Sy ſloegen Gedalia met

denſwaerde. Her.4c:14.

C. Vrage. Albatig hier op geboight 3

Antw.?tig Iſmaël beganberen baeghg nachtachtentfgh ſlºane

men geboobt babt / die in een boubigbembt tot Gedalia memben te

gaen/en ben #eert te bienen; ſoo ig ºp met betâBoſchbat hp bem

mag ghebſucht na ben Coningh ber?ſmmoniten : Both achter

baeſbt 3ijnde ban Johanan een gloobtſtboſeberſte/ ig in het noch

ontſtomen: maer aſ het HBolth is met bijbtſtijap tot Johanan mee

bergbeſteert / met meſthâBoſch Johanan hoog-nam na Egypten te

tretſten/upt bgeeſe boot be dºijaſbeen/ ſler. 41 : sc. Iſmaël voer

de het volckghevangelijck wegh, en#"henen om over te gaen

- - tot

*
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B.

te:## #ſer. 41 : 5/6/17/18.

rage. Hig ban Iohanan na &#glipten gbeblurijt met het oberige

#ooötſche#Boſcſt & - -

Antw. «Eet bpperrenſbe/ ſoo perſocht hp bat Ieremias Bobt

boogijaer miſbe biùùen/enraedt b;agen; bemeſtſic bact aenſepbe/

Datſt in Eglipten ban ben honger / peſtiſcntic/en ban bctſmaerot

ſouben berteert mo:ben/en datſe baeton in haer ſambtſouben blpa

ben/üchunſe bt ipccre beroum haüt ban het quaebt dat ijn baer bab

aert gebarn: matt be joilenſepoen tot Ieremia,bat bp bet loogh/

bat bij fith boog Baruch liet op-totſtenen/ om ijaer in janben baſt

De Chaldeen ober te geven/#ier.42: II. Ieremiaſeyde, en vreeſet

# voor het aengeſichte des Koninghs van Babel. #er. 42:2/6/Io.

ti'.43:3.

Vrage. #oe íg bit af-geïoopen tuſſchen hetâPoſtſt en tuſſchen be

33?opljett Ieremiam ?

Antw. #n trotſten in Egypten en namen bt #3:opheet Iere

miam met bacc; bemeſtite aibaer ſteenen nam/ en ble in het klep

herbergijbt/ met bit brengement/bat Nebucadnezar ootſt «Egypten

# ſtaen/en bat ijp op bic plattſt fijn leger foute opſlaen/bart

efteenenberborgen lagen/#iet.44: 13. De Heereſeyde, ickſal

#doen over degene die in Egypten-landt wonen. #tr.

44:4/6/II, -

A. Vrage ſjoe Leefben be goben in ſtompten !

Antw. ?tſ-hot-mei Yat Ieremia ſjaet etnftelijtſt maerſchoum.be

tegeng begotigeſonben/en infonioetſjepot tegen de afgoberpe/ſou

hebben begloben ronot upt gijeſepbt/ batſe na hem niet en milbert

booten/get.44:17. Sy ſeyden,wy ſullen gantſchelijck doen 't gheen

uyt onſen mondt is uyt-gegaen, roockende Melechet des Hemels.
ſer. 44:13/14. W- -

# i3oe ſtont het onber-tufſtijen met begevangene Hoien

te Ba -

Antw, Jaabat be ſheere aen Nebucadnezar het ſoningbrijthe

ban ſtampten babtgbegeven/tot een loonboogfijn arbepot in het

upt-roenen ban ſprug: éoo heeft BobtgâBoſch mat beriitijtinº

ge beginnen te beſtomen; mant in het ſcoen-en-bertigjſtejaer ban

ide gehangeniſſe/ heeft Evilmerodach beÃŠoon ban Nebucadnezar,

ben gehangen oſſoningi) Iechonias upt be gijebangbeniſſe ûoen ijde

ſen/ en heeft fijn ſtoel geſteſt bobenaiſe bettoningen bit met hem

te 25abei maten/ 2,ſieg. 25 : 28. Hy ſprack vriendelijck met hem.

2. Iſieg.25:29/30. #er.52:32/33/34.

vrage, ideeft Nebucadnezar geen ſtraffe band Boht ontfangen 8

Antw. ſla ijn: âlBant alg in begroote ſtabt Babel aenſagb/en

baer op trotſeſijrk roem.be/alg op fijn engen 35eboum/ſoo heeft hij

een ſtemmeobootg gehoogt/bie hem aenſenbe/bat bp ban be 3Vlerk

ſtben verſtootenſoubt moguen/en bat bp alg een 25eeſt op het beſt

foute gras eten; 't meith terſtont is geſtbiebt: «Porp nafºtº:
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een ig in meberom inſijnſtaet herſtelt / alg in hebt betere babt

gegenen ban groote macht en
heerlijtſthembt/JDan.4:33. Hy wiert

uyt de menſchen verſtooten. Ban. 4:16/12/34/37.

c. ' vrage. Abie íg na Nebucadnezar ſtoningij gemeeft te Babel ?

Antw. Evilmerodach, bietmee jaren hebben.be geregeert/ig gee

ſtopben/enſijn &oon Beltzazarig baet op gebolgijr/alg ſtioningh

te Babeſ/SDan.5:1. De Koningh Beltzazar.

B. º Vrage ſpoemartſite het Daniel te Babel ?

Antw. #p beſith 3ijnbe met bepligbe hebenthinghen/ fagh bere
ſtheybe moñberlijtſte geſichten/maer onder corſt mag het gbeſtrijte

ban be pſet Monarchien betalPereſbt /&Dan. 7:3. Daer klommen

vier groote dieren op uyt de Zee. Ban.7:5/7/9.

C. Vrage. Ig 'er niet mat bmſonberg boog-gijebaſſen termpſe 25eſte

5a5ar ſtioningh mag ? - -

Antw. Ja: âldant als hij in een groote maeſtijbtſat/en battºn
behenſigheâPaten ban hen (GIempel te Jeruſalem ghcrooft/ ober

(QEafel ſiet brenghen/ſooſagij in een hambt aen de mun?/be meidie

beſt mooi benſcijgeef; Mene, Mene,Tekel,upharſin : âbeſt te mooie

ben/alg niemanútban be ſhalbeeſtbc alPriſe ſtonbeuvrieggen/ſoo

microt Daniel ontboben/bie beſtibige uptiepbe/ enſembe bit beſin

te hoeſen/bat ûe ſtoningb Beltzazar gemogen mag ban G5obt/ en

bat in reſitht gijcbonden mag / en bat fijn ſtoningijrijtſte aen be

Meden en Perſen foute gegeven mo:ben/ 3ean.5:5. Ter ſelver uyre

quamen daer vingeren van eens Menſchen handt voort.

B. " Vrage. #oe b2begijffcij25eſt3a5at bier ober d

Antw. âDe ſigningij Beltzazar, aſ-ſjoe-meſ hp ſter ontſtelt mag/

ter in beſe mao:ben berftonbt/ſoo heeft bp nochtans / befelnighe

herſtaenbe/ Daniel boo, beſeuntſeggingſje bebantſit/ en heeft hem

f groote eere aen-gebaen/gDan 5:29. Sy riepen voor Daniel uyt, dat

hy de derde heerſcher in het Koninghrilcke was. 3Pan 5,6.

A. Vºg:
#####

t Antw. Ja: ſlBant Darius Coningh ban be Meden heeft hen
oberbaſſen/beſtabt Babel in-genomleit/en Beltzazar gebogût/öan.

5:3o. Indien ſelven nacht wierdt Beltzazar der Chaldeen Koningh,

gedoodt. *

en: bee gingb bet Daniel, als nu Darius aannabeast:

Antw, panieſhabt nu boot het Itſen van be prophetſtean Tee

remiag perſtaen/bat be boo;-ſepberſenentigbjaren bergbepangte

niſſe begonnen ten ºpnoe te ſoopen/maer op ijn ſtott babt om de
berloſſinge/gelijtſt het terſtontſteij baet na begon te laten aenſſen:

3l3ant Darius berijooghbc Daniel, en ſette hem tot een ban be logie

hoofden/ oberſijn gantſtbe ſtoningbrijtſte/ban Intpninge 3ijnbe/

om bent ootſt oner beanbere tmte te ſtelten/SPan 6:3. Van de welc

ke Daniel de eerſte ſoude zijn. -

, ... - , ſa ft 2 'Vrage.
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A. Vrage. ſtonben bit beijenbenen betbaaghen/bat ten goootſtb

JIRanſoo berbebenſoube 5ijn ? - - - - --

Antw. dſheen: Hillaer be abo?ſten ban het ſlijtk nmbigb3ijnbe/

ſothten Daniel ergens in te achter-haſen : Dorij nietg bindenbe/

ſoo namenſn boog/ hem in fijn Religie te betſtrichen : 13ier toe

martſitenſp een llèetſbiebe Coningh onber-tentſienot/bat in bere

tigij bagijen niemanbt ban eenigij 45obt merg ſoube begeeten/ban

alleen ban ben Coningh/ op ſtraffe man in ben hupt het Leeumen

gemoppen te mogben/öan.6;Io. De Koning teeckende dat ſchrift.

&Pan.6:5/8.

€. Vrage. #oemaerkte het Daniel bot 3 . -

Antw. lijn gingb nooit inſijn 35obtſdienſtige gebeben/bibben

be btie-maël baeghg op fijn &oloer oan fijn gupg; ?ºlg nu de

âaoiſten hem bont en bibbenbe/ ſoo beklaeghûen ſp hem bij hen

oConingb/en hier over microt ijp gemoppen in ben hupſ ber ſlerus

men/niet tegenſtaenbebat be ſoningij bitſocht te beletten /&Dail.

6:15. De Koningh was ſeer bedroeft. âDan 6:12/13/17.

A. Vrage. #g Daniel ban be IIceumsen perfſonben ?

Antw. #leen : JElaer aſgº be ofoningh beg nachtg ban bpoef

# niet ſjabt ſtonnen ſlapen/ſoo quambp beg moggeng bp ben

upſ bet Leeumen/enbe bebont dat Danieſnothſenenbigh mag:

âlBaer ober be Coningh met blijdſchap hem liet uut-tuttken/en gaf

laſt/bat Daniele Bobt ge-terfſoubemerben/ Dan 6:21. De Ko,
ningh# tot Daniel met een droeve ſtemme, en ſeyde, ô Daniel !

heeft oock uwe Godt, die ghygheduyrigheert, u van de Leeuwen

kennen# &Dan.6:23/24/27. 1?

Vrage. Hºoe ginghhet met de 25eſchuſbigerg ban Daniel?

Antw. #e ſfoningb lietſt met ſpijfenitinberen in behupſber

HLeeumen merpen: enſgo haeſt marenſp baer niet in-gebaſſen/ofe

te be IIceumen berfſonben baer/3Pan,6; 25. De Leeuwen vermor

ſelden oock alle hare beenderen. -

Avondt-geſangh -

Op de achthiende Dagh van de Maendt.

Stemme: HYſalm 12. Doet ons byſtandt, 't is

meer dan tijdt, ô Heere, &c.

- I•

«Etºſsobtſtbeboſth bergingb boot beeſeſſenbe

gPoo, peſten oorlogh en boo; bieten tijt/

«Been baienbt biebaer alg btienten nu meer kenht:

89esſpotte Maab en de Edomijt, &Pa

gº
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Z•

&Baer bleben ober meunigbatme Lieben:

Gedalia mag oner haer het ſpooft.

Sbe Jobe Iſmael quam hem beſpieben/

«En heeft biearme ban ijaer ruſt herooft,

3- -

ger'míag moſt meeb na Gºgpptenbluthten/

abne3ar boogt een 19emelg laſt.

moſt op 't beſt onber be beeſtenſuchten.

3 botij be boom bleef aen de mogteſ baſt.

4.

25elt3agar bontſt met ſpot upt ſpobeg baten:

&ijn oogûeel miert geſthgeben aen bemanbt.

#n moſt tot ſtrafſijn &cepter baeftigerſaten.

Darius miert hoe jlâeeſter ban ſjet IIanbt.

5.

Daniels hoogbembt heeft benijbt ontſteken/

3llen maerſtt' beſtbuſbingh oberſijn gebebt.

gee 1Leeumen ſtonden hem geen ſibt oerhºeſten.

A&ijn 13aterg mierben ſcifg in 't boſgeſet.

Van Cyrus tot de verloſſinge door
Heſter.

De negenthiende Dagh.

C. Vrage (ſBntrent mat tijbt begon beijtertſjnâBoſch upt be25ae

bpſoniſche gevangeniſſe te perſoffen?

Antw. ?{ig nutſchentigh jaren perſoopen maten/en bat Cyrus

beſtabt 25abpionien in-gijenomen hebben.be/ een cpnbemaerſtte

ban be eerſte Monarchie, bgengenoe beſelbigbe ober tot be Perſen,

#ler. 25:12. Het ſal geſchieden, ſpreeckt de Heere, als de tſeventigh

jaren vervult zijn, dan ſalick over de Koningh te Babel, en over dat

volck, hare ongerechtigheden beſoecken.

B. Vrage. (ſBp mat manier heeft de perſoffinge upt Babel haer aene

bang!) genomen ?

Antw. De Coningh (ſprug heeft in het eerſte faer banſijn ree

geeringe een blactaet boen publiceren/maer in hun aſſe Juben ngne

bembt gaf om na Jeruſalem te repſen/en ben Çempel te houmen:

gebiedenbe/bat alle bie niet huifben betrepſen/met gout/filber/ft.

be andere Joben ſouben behulpfaem meſen/g 3r. 1 : 1, Godt ver

weckte den geeſt van Cores, Koningh van Perſen, 4fſai.45:1/2/3/4.

2. Chlon.36:22/23. -hgon.3 3- # # 3 Vrage.
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-

B. Vrage. H#oebanigij een ſtempel mierbt ijaer ban Cyrus geboden

teboumen ? . --

Antw, ijp helaffe batſe een groot/ſthoon/hoffelijtk merthſou

ben maken / en barſt be onſtoftenſouben baten uptſjn Coungly

Hijche &rijatten/miſſende batafſe IIanbt-boogbben ſjiet tot de 30

ben ſouben hebulpſacn3ijn: ootſt fteſbebn ogbge/batmeube3èan

ten beg @ſempelg na geruſalemſoude boeren/of3r. 6; 4. De on

# ſullen uyt des Koninghs huys gedaen worden. &#3t. 6: 2/3.

3t. I:5/7/9/ro.

B. Vrage.# be Joben Imt Babel na Jeruſalem op-getrochen?

Anrw. dàiet aſſe/maer een getaibari bier bunſent tmee bombert

en ſcg-en-bertigh globen/metſeben bupſent baie bonbettenſeben

en-bertigh Dienſtänethten en pienſtmargbben/bp baer hebbende

tmeehonbert &angerg embe &angerſſen/ 5ijn na Jeruſalem ght,

renſt/en dat onder het op fithtbanzetubbabel, uit baet politijd:

#ooft mag/ en Ioſua be #ooghe-prieſter/ E5t. 2: f. Dit zijn de

# dat landtſchap, die op-togen uyt de ghevangheniſſe.

5t. 2:2/64/65.

A. Vrage ſlaat bebenſg/alg ſp mute Jeruſalem maren gekomen:

Antw. &nbaerghekomen zijnde ontrent betijbt van het feeſt

ber iLoof-jutten/ hebben terſfont ben ?titact meberom op-ght

boumt/mart opſp ferſtont begonnen te offeren, en ſp ganen grint

aen beÃŠteen-holinerg/en aen bt ipout-houmerg te ſprilg en it

&pbon/ om noo!-racht te maſten tot het boumen aan hen dºen?

pci# 3 ; 3. Sy veſtighde den Altaer op ſyne ſtellinghe «E3t.

3 : 2/5/6.

E. Vrage. #oe is het met het boumen beg @Iempels tot gegaen?

Antw. #n bettmetbejaer van haer perſoffinge/begonnen ſºbe

funbalnenten te ſeggen/fteſſenbeide Leviten üie boben ûetmintigj

jaren oubt maren/tot GBpfienberg ober het merfſt/bempelthe G50bt

ioofden met ſlof-ſangen) negeng het gijemepne3Poſth: 3Paet be

<ſPubtſte onderhaer/bie ben terften (GIempel geſien babben/meen*

benſeet/ bemerdſtenbebat uit 35behoum neelſfietijt'erſoube meſen

alg het eerſte/ GE3t. 3 : 13. Soo dat het volck niet en onder-kenden

# ſtemme des gejuygs der vreughde, ende de ſtemme des geweens.

5t.3 : 9/10/11. -

C. b# opingb beſt boutninghe beg @Ieinpeſg onberbinberbt

boogt :

Antw. #fleen: JThaer be samaritanen hebben komen berfort

ken/batſe meot met begoben mochten helpen boumen/ om alſon

bevechteijth het mertſ te berbinbeten ; ſhotgala Zerubbabel bit

niet toeſtont/ſoo bungben fit eenige dll'Aannen 7 bieſoo beeibp ben

ofoningh Cyrus te moege brachten/bat bit houmen berboben ruittt

ſooſanghe aig Cyrus Çoningb mag / at5t. 4: 5. Sy huyrdente

gens hen raedtſlieden om haren raedt te vernietigen. &#3t. 4 : 1/2/

3/23/24, -

Vrage.
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Vrage. Ig ie ſieboum niet meberom acn-gebangen ?

Antw. #ja bet: dl)ant aig Artahſaſta Coningij gemogûen mag

ober 't Haijtſt van 2Babel / ſoo hebben be 3 oben mederom be

ginnen te boumen ; Dorij be âDyanben# aen beſen Coe

ningij/ bat Jeruſalem altijbtg een ſeer rebelſe ſtabt mag gbemeeſt:

19ier boot ig boot be tmeeot-martinitobeboum geſtut booglaſt best

ſioningbg/ 455r. 4: 21. Hy ſchreef, geeft bevel om deſelvige Man

nen te beletten. «E5t.4:7/9. - -

bi## mertſt man het boumen beg (álempeſg/boe booſtst

pben fteſten ?

Antw. #Been: JIBaeraſg nu Darius mag ſtoningh gemo:ben/

ſoo hebben be |32opheten Haggai en Zacharias het ſlappe noirft op

gemecht / onn ben boum ban Stadt en Tempel meüctoin te ljerbate

ten/i3agg. 2 : 5. Doch nu, weeſt ſterck, ghy Zerubbabel, en ghy

# , en al ghy volck des landts, ende werckt. 13agg. I : 2/3

ath. I : I. -

Vrage.# ſn het houmen meberom aen-gehangen ?

Antw. Sja: mant bemerrſtenbe/bat oſsobtſjaer ſtrafte om batſt

biet in traegh maten gemo:ben: en baet bp perftaenbe beheerlijtſte

benot bie beſen (GIempel hebben foude bomen ben eerſten/ boot be

regenmootbigbepbt begJlheffie/alg mebe/bat Boot haer tijûtlijtſt

ban ootſt 5egenenfoube/alg ſp met ernſt bit ſnebouſochten te note

tretften/ſoo 5ijnſe met een nieume moebt aen 't boumen meberom

gebaſſen/ſ)ag.2: 1g. De heerlijckheydt des laetſten huyſes ſal groo

ter zijn als des eerſten huys. l3agg.?: 19.

Vrage. #g boe bit ſychoum onberbinbertboogt-gegaen 3

Antw. (Lermpſe be ſoben paſt in het mertſt befitbmaren/ ſon

ig Thanai beïLambt-hoogt tot haer geſtomen/bgagenbe boog mfeng

laſtſp bit beben: maet op herſtaenbe/bat Cyrus dit gebobt certijtot

babt gegeben/ſoo ſchreef Thanai bit aen Darius ober; be meitite na

beſt laſt ban ſprug liet op-ſoetſten : en gijebonben3ijnbe/belaſte

batmen bc #joden aſſeenlijtſt niet ſouben nerijinberen/ maer data

men ootſt aſſe behouften tot bit Bbeboum uut beg ſtoninghe in

ſtomſten haer ſolibe doen hebben/453t. 6: 7. De Koningh belaſte,

# aen dien arbeydt van dit huys Godts. «E5t. 5: 3 78. «E3t.

: 1/8/9.

Vrage. Hijoe ig 't hoo!-gaeng niet het boumen ban be étabt en

(QIempel toe-gegaen ? -

Antw. De meeſte Toben luaren ſter genegen en ſcet bintigij om

pber ſijn 25efietſt op te maken. àſſcenlijtſt marenber eenige 35goog

te bie dit niet miſöen boen. ?tig ſil in het boumen maren/ſoo ſtona

ben ſin in gebuprige bgeeſt boog hact49panilen/ſgo bat een gedeelte

te begâPoltr altijrg be macht moſt houden: ſa ſelfgſm bie bouuwe

ben/habben bact Smaeröen bn hart op het metrſt/ om baet ſeiben

te beſchermen: #lhaer boe aſſeg ghehoumt mag /maren de Joden

ſtet blpbe/ ſp jielijen een naglijthe maeſtijbt/ en ſonben ſpyſe en

# ft 4 blanck
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baantſt aen arme Lieben/ HPeij.8: 11. #Reij. 3.

Vrage. #oe ig banen.nbeijth ben @ſempel poſtrotten !

Antw. In het bierde jaet ban Darius mag dit ghehouin beg

ſtempels ſoonerre gebgarijt/bat begobenunt andere plaetſen live

ten netnemen/ ofſe norbatjaerlijtlig bemeenen moften de baghen

ban ben ondergangb beg (Iempelg. #n het ſefte jaer van Darius

is het metrft bol-trotſten/en ben (dIempelig in-gempet boo? offere

ijanden ban rmee ijonbert ſtammen/bier honbert iLammeren/en

tmaeif Genten-botten / q55r, 6: 15. Het huys wierdt volbracht.

arij.7: 3.

Vrage. #e bot het gloobtſtheaDolth bootaen in bºtbe gemeeſt:

Antw. dſ)een: maet alg nu/na be booörban Darius,fijn éoon

Xerxes, (anberg genaemt / Aſſuerus) ſtoningh mag gbemo2ben te

Babel, fooig BoötgâPolth in een groot ghebaet ban lijf en lenen

gekomen/boog troumſoofbenot oan ben iBobeſingij Haman, i3eft.

I:I. Dit geſchiede in de dagen van Ahaſveros. -

Vrage. âlBatig'er ban gebeurt ?

Antw. De groote ſtioning Ahaſveros die gebicot habt ober hon,

bert en ſeben-en-tmintigh Lambtſchappen; maerkte een ſifoninge

Hijtſte maeſtijbt van bombert en tachtentigb bagen noo: beaPogſten/

en baet na noch ban fenen dagen boot het HBoltſt: âlBaet in alg bu

ſijnâPyoum Vaſthi onboobt om bact bos, het âBolth te vertoonen/

't meſtkſp mengijerbe/ſoo heeft ijn/ met raebt ban be obgooteſijn

322oum herlaten en ijp heeft beglobinne Heſter tot een âPgoum gee

troumt/bie een âlberg-hinot 3ijnbe/nan Mordochai mierntop-gte

bocht: ſhier boog ig nnhighenbt ontſtaen bp 19aman/en brande

re tegen 35oots âBoſch/lpeſt. 2:17. De Koningh beminde Heſter bo

ven alle Wyven. Hºeff. It4/5/11/19. Hpeſt.2:7.

C. Vrage. 13oe gingly bit boogt ?

Antw. (Çmee ſtamerlingen ſtonden ben dſoningb na het ſeben;

both ontbetſit5ijnde boog Mordochai, mierben op gehangen: Ha

manfeer te ipoofnerbenen/en ge-eert oan aſſe het âBoſch/nam ete

taſie om be #foben om ben balg te helpen/ unt bit boo:-bal/ Dat

m Mordochai niet gijenoegb en eerbe : #ier op gaet hy na ben

oningij/ en beſchuldight het gooötſche âBoitſt/ batſe om bact

Albetten/ een oninbelijtſt âBoirſt maren/ en hm bemeegbt ben dºor

ningb ſoo bette/belonenbe tijien bupſent talenten filberg aen ben

gfoningb te ſullen bereeren/ bat be ofoningh laſt gaf/ om alle de

#loben in aſie IIanbtſtijappen op berg berttjienden bagh ban te

tmacifbemaenot/(meſtken baghi)aman boog het lot bant upt-ge

bonben) te booben/ibcſt. 3: 11. De Koningh feyde, dat ſilverzyu

geſchoncken, als oock dat volck, om daer mede te doen na dat het

goet is in uwe oogen. Hºeft. 3:5/8.

C. vrage, dºor macrftteri het boe be globen ?

Antw. dºe foben maten te Suſan ſeer ontſteſt/ en Mordochai

hebe ſoo beci/bat Heſter aen-nam in gegaer van ijaer iepen tot#

J%.
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Coningh te gaen/ en hem bitâDonnig af te bibben/onbertuſſchen

beſeftenbe/bat de Jodenſouben maſten en bibben/l)eft 4:16. He

ſterſeyde, ick ſal tot den Koningh in-gaen, wanneer ick om-kome,
ſoo komeick om-.

Vrage. âlBatmibbelen heeft ſjefter ghtbruptſt om bact âBoſtſt

unt beſe nooit te berloſſen ? - -

Antw. Heſter ban be qIoningb met toe-renthinge ban ſijn goue

be scepter/met ontfanghen5ijnbe/berſocht dat de Coningbinet

Haman bp baerter maeltijbt milde komen/ 't meſtit gbeſtbicotig :

«Be Coningh baaegijbe ober (Iafeſ mat Heſter begeerbe ; 35n ſenbe

niet anberg/alg dat de Coningh op moggen met Haman lucbeton

Home bp mn ter maeltijût/l)eft.5:3. De Koningh ſeyde tot Heſter,

wat is u verſoeck? 1)eft.5:2/8.

Vrage. #ot bloegh fith Haman onbertuſſchen :

Antw. Haman ijoobaerbigb 3ijnbe op beſc nooiginge/ gingh na

burg/betteſoefijn hoogbe eere aen ſignààgoum; bact bn boenbe/

bat hem bit alſeenlijtſt noth queſbe/ bat Mordochai hem niet gijee

noegh en eerbe : bierom liet ijp op be racbt ban fijnâ?gieniſ en een

gBaige maſten/ bijftigij eiſen hooge/ om beg anderen baegijg Mor

## aen op te hangen/i3eſt. 5:14. Haman dede de galgema

en. Hºeft. 5:9/11.

Vrage. 3g Haman tot bitſijn boog voornemen gekomen?

Antw. dàeen : 3Baer als de qſoningin beg nachts niet ſtonbe

# en tot tijbt-berbpijf be qſhtonijchen noo: fich liet ieſen/foa

bond ijn/bat Mordochai het betraeūt ban bietmee ſiamerlingen

baūt ontùecht; en herſtaenbe dat hem baer ober gijeen heſooninge

hmag geùaen/ſoo Debeijn Haman roepen/met laſt/batijn Mordo

chai op ben qIoningblijtſien jillupſ ſoube ſetten/en hem alſoo als

een groot buienot beg Coningha/boot beſtant foute ſepben/#eft.

6:11. Hamen dede Mordochairyden door de ſtraten der ſtadt. #eft.

I : I/2/5.

Vrage. #oe gingij het boogte met Haman, en met begoben ?

Antw. ?tig Haman beg anderen baeghg bp be ſtoninginne ter

mlaeſtijbt mag/en bat beſtoninghaen Heſter beloofde te geben al

matfi, begeerbe/ ſoo antimoogbe de ſtioninginne batſe maer babt

om baet enge ſcherven om het lenen van barrièolth/'t meith Ha

man in ghebaer haùt geb:atht: 3Dit ontſtel.be be qIoningh foo fter/

batbn Heſter haer en haer âBoltſig lenen ſchontit/ en bat ſyn Ha

man liet op-hangen aen dit ſfaſgije/be meitſte bp boog Mordochai

babt beretrot: @Blºemenbe aen Mordochai beſtaet/en het anipt ban

Haman, 13eft. 7: 1c. Alſoo hingen ſy Haman aen de galge heft.

7: 3/7.

Vrage lºot ig ban het Doobt-bonnig/ 't ſneltſt ober be jibben

upt-geſtij?eben mag/geſtut 3

Antw. 4Bp 't betſoetſt ban Heſter ig Mordochai boſmachtight ?

on! Dit beteſ te gheben/ bat üe#ſjaer ſelpen ſouben beſcljerº

5 illgºt
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men tegen haer33panben/en batſeſelbe boobenſouben aſſebiette

gen fjaet op-ftonben; 't meſtſt alſoo ig gheftijicht/mant be ſoben

bootleben in de25utght Suſan achthonbert jl)annen/ meneng bt

tbien Sonenban ſpaman/ en in andere ſtanden bijf-en-tſchene

tigh bupſent: @B2üinerenbebat aſiejaer beſen baghter ghebathtte

niffe ban beſe perſoffinge geopertſoubemerben/ipeft.8:16. By den

Joden was licht, en blijdtſchap, en vreughde, en eere. Beſt. 8:5/3.

19eſt.9:16. #eſt.Ic:31.

T

-

Avondt-geſangh

Op de negenthiende Dagh van de Maendt.
-

Stemme: 33ſalm 4o. Na dat ick langen tijdt hadde

gewacht, &c

|

I. |

eſbûte boltſt hab mutſchentigh%ſaer gematbt/

G 3Boe ſprug# be bepbom gaſ/

dBm na haer Ianbt te tretten af:

&Pit ljepſig ban be globen niet beracht.

35p boumben ſtratfig ben ?litaer.

# lgatergſorbtenalbaer

ebolim te binderen. . .

3Pen blies ben ſtoningbin/

8Bat hier boo? fijn gemin

&oube berminderen.

2. -

&Baer na mierbt?{rtahſaffa ſppper-heer:

't 65ebonm begon meer boogt te gaen/

3TBaer haeſt moſtmen 't meet laten ſtaen.

&Be ſittoon nam tot Dariug boeijaet heer.

JBee gingh men meterboumen:

3 hen borſtſighnaum vertroumen

eſap 't qIoninghlijtſt beoel.

JHaer boo? 't H32opheten moogt/

ebingh 't houmenſpotbigb boogt.

en aſſeg ſtontboe mel

3.

eBobe boſch miert meer gebgenght met amber quaet/

* @Beo2# 'mzeebe moogt beſlupt/

eſBm 't joobtſthe bolcſt te roepen unt.

't 25ehoub mag/ſgeſtern Coninghlijchen ſtart,

33eſter liet #aman neoben/ 3nus
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# 't mae om hem te booben:

Iſraeſ miert perſoft !

i3anlang troumiooſe racbt/

#Beeb''t bepbenſtijnoltſt ſcife quaet

't l3eeft beet bact biocbt gekoſt.

Van Ezra tot de Meſſias.

De twintighſte Dagh.

ië c. vrage. Joeftonbt het nooits##3Joobtſche 3Poſth/en met

het boumeu ban beſtabt Jeruſalem d .

Antw. ?Iſſoo baer norijnceſ aen te herboumen mag / ſoo heeft

Ezra beſogieſter bgnbepbt ontfangen ban ben ſtoningh Artahſaſta

om Jeruſalem te herboumen/«Est. 7: 13. De Koninghſeyde, van

my wordt bevel gegeven, dat een yegelijck die willigh is, met u gae

na Jeruſalem. &#3r,7:6.

> B. Vrage. goelanghe tijbt mag bit noch boot be boobt ban Heſug

oThriftng !

Antw. <Bit maren bier honbert en tnegentighjaren boo? be tijbt

ban ghriſti boobt; meſtfie jaren enen upt maken bergbetal van be

tſcpentig jaer meedºen/baet Daniel ban heeft geſp?often/JDan.9:24.

Tſeventigh weecken zijn beſtemt over uvolck, en over uwe heylige

ſtadt, om de overtredinge te ſluyten.

C. Vrage. #oe bebogberöe Ezraſijn repſe 3

Antw. jaa dat hij op ben meth ten Haaften-bagh hab gehouben/

ſoo quam by te Jeruſalem aen: bn gafbcabaten in de handen ber

# ûe 25gieben ban boogſcij?pbinge beg ſtoninghg/aen

Lanb-boogbben: baer na offeröenſn ben lºyeere banrſt-offeren/

«E5t. 7:9. Hy quam te Jeruſalem, na de goede handt ſynes Gods

over hem. &#3r,7: 13/23/28.

D. be," #3oe mag ljettoe-gbegaan met belgoumelijtſten bet oa

Antw. âBeſe habben lijenbenſtbe 492oumen getronmt; 't meſtſt

Ezra met ontſtelteniſſe verſtaenbe/ſoo heeft bp baer ober een one

righ gebebt toto Bobtunt-geſto?t/en baet na hebben ſin al het â9citk

ontboûen/en belaſt/ batſe al bengembellBuben/metal bat umt bact

geboren mag/ſouben oan ijaer megh ſenben/'t meſtk gorſt alſog tot

g!jeſtbiedt/ 455t. 1c:5. Doe dede Ezra de overſte der Prieſteren ſwc

ren, de Leviten,ende gantſch Iſrael,te ſullen doen na dit woordt,en

de ſy ſwoeren. &#5t.9:3/14.

Vrage. Zijnber geen andere JBannen gemeeſfaſe Ezra bie bett

op-boium man Jeruſalem ter herten namen d

Antw. ja jet: mant Nehemias De Sthentket ban be Coningij

3tttaſy

-,
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2ïrrafahſta/ hernomen hebben.be/ bat begoben te geruſalem in

berfinaebthenot ſeefden) en dat be mupren in bele plattſen onbere

boumtſagen/ſoo ig ijn bapper meemoeüigh gemothen/ en heeft het

ſefafie ter herten genomen/JPeb.1:4. Als ickdeſe woorden hoorde,

ſoo ſatick neder en weende. Jàeb.1:1/2/3.

A. Vrage heeft Nehemiaspergoetg nooi Jeruſalem gebaen?

Antw. ja hp : ilBant alg be qIoningij met bermonberinghe

bzaegbbena bereden pan ſijn treurighenbr/ſoo beguamſjp matjt :

ban be qIoningb/opfijn betſoerh) om na jeruſalem te nettenſtnl !

en gefiabt te boſ-houſhen/iPeij. 2:6. Het behaeghde den Koningh :

dat hy my ſondt. jàeh.2:3/4/5.

C. Vrage. ilBat beide boedhehemíag ? -

Antw. l3n repfbe terſtont na geruſalem: Paer gekomen3ijne

be/mag ijp oºie dagen ſtilſt/en bp narijt befagbijn alle bemerdien:

dBp ben bietben bagh openbebn ſijn ſaſtman ben «Ioningb/ arn

ide joden/en aen de JLanot-boogijben: en alſoo moedigijbehmbt

#joden tot be benotberinge
besmettig/upt-beplenbeatnimberſijn

gijeberite aen ben inung/ ootſt ſelfs aen de 392iſteren en ſleniten/

dàch. 2:18. Ick gaf hen tekennen de handt mynes Godts die goedt

over my geweeſt was. HPeb.2:12/16.

B. Vrage. oBingh bit boumen onperhinbert boogt !

Antw. jaren het : âlPant Sanneballat, Tobias, en andere 39pe

anden der goden ineer / ſorbten boog aſſe manieren het boument:

:

berhinberen : 3Boch Nehemias heeft met een boogſtrijtiglychloerſe w

moetighenbr het apotrit in de eene banot be drumrel boen hebb

en inbe andere banbt jet Smaert; en goede ſlParijt ſteſſenbe/h

herſogght/bat ür Stabrg-mung in tmee-en-bijftigb baghen ig op" ,

gbcmaetitt / djºeb. 6: 15. De muyr nu werdt volbracht. Jºeſj, 6:

1/2/8/9. ’

A.# 3J'g 'er niet anberg ghebaen afg bit houmen van de

3up2

Antw. 3a het : mant in beboſgenbe maent heeft Ezra hetWet

boeck «Bontg boogt-geb:athr/en heeft baer in ſchen dagen geſtſen/

benfin boot het ABoltſt bunbelijth berklaren.be : «En baer na hebe

ben ſin boigeng bellPet/het Loofhutten-feeſt gehouden/fooijette

fijtfi/bat in bupſentjaer geen heerlijtſter feeſt mag gehouden giſte

# Sy laſen in het boeck, in de Wet Godts duydelijck.

dPeb.8:15/18/19.

S. Vrage ſtaat hebben beſt Jºhannen boortg nochmeer gebarn 8

Antw. $n hebben beperlatinghe ban be byembeâBroumen en

ſtinberen notijpo:berg moogt gijeſet: &n hebben heel goede ilBete

ten begofobig-btenfig herfteit/inſonberijembt onth beſjeniginge

ban Den Sabbath 5 enbeſº hebbeneen ſchattingtje in-geſtelt om de

onhorten tot Gfoon-byooben / en tot andere moobigbe binghen in

#145obtg-bienſt upt te binden/ #chem, 11:29. Sy quamen in

denvloeck, en in den eedt, datſe ſouden wandelen in #

-

Godts.
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C.

€Sodts. #ehem. 1o: 32/37. JPºeljeul. 9: 38.

Vrage. #g 'et niet meer dan Nehemias gereformeert te 3Jeruſae
1 A

Antw. Ta het : ſl3ant na bat by rapport babt meſen boenaert

ben Coningij te Babel, ſoo ig ijn meöcron ghchcert: &#n Doc heeft

n begroote ſtanner bie de Hºlooghe-prieſter Eliazib in begi)ceren

nºg ghentactſit haüt/ tot een plaetſe bact be boo?-tacûr ber#
ſferen in bcmaert ſoube merben/ geſuybertban dat miſbgunitſiſ en

heeft ootſt ozoge geſteſt bat be Leviten baet beſtbepben beel fouben

ontfangen/IJſleb. 13 ; 8. Ick wierp al denhuys-raet van Tobia buy

ten uyt dekamer. dàeb.13:1C/II,

Vrage. #g'er niet meetban Nehemias gereformeert 3

Antw. Ja bet: ſlBant bp heeft ſtijetpelijth beſtraft/be woecker

bie be Joden onbet malſtanbeten ûgeben / ſoo dat ſommigije om

bzooot te hebben / haer 3onen en bochteren ſjabben moeten bere

Hoopen : hy heeft aſſebaembeâBoltſieren / inſonterbepbt be Am

moniten en Moabiten, bie in 45obtg 43ljemennte niet en mochten

Homen/af-gijcſonnett bandſbobtgâBoſrft : ijn heeft ſcherpe macht

gbeſtelt tegben be ſenthepligberg ban ben Sabbath, en de film heeft

Jojadah, beÃŠoon ban Eliazib beijooge-pzieftet megt gijriaeght /

jombat bij een schoon-ſome mag gbemonnen ban Sannebailat,

3àch. 13 : 21. Ickbetuyghde tegen hen. Jfleij. 13 : 1 / 15 / 16/ 22 /

25

C.

/3o.

a:# #oe íg het aboltſt 45obtg na heſe tpbengberegeert gijze

Antw, liet meeſte geſaghig ghtmeeſt bp belhoogt-prieſterg tot

op betinberiban be jl)effiag toe : ?liſoo ig na Eliazib gijenoight

Jojadafijn &oon: en na hem Johananſijn 35one: en na hem Jad

duaſijn Sone: en ſoo boogtg/boſgeng be geſchiedeuiſſenaenge

tentſtent in de 25oetſten bet Machabeen, dàeij. 12:11. Jojada gewan

Johanan: en Johanan gewan Jaddua.

Avondt-geſangh

Op de twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 163. Mijn ziele wilt den Heer

met Lof-ſangh pryſen, &c.

I,

't T) &#gin mag nu ban bíetſeochtighſueecken

-B âBan 3Panie[/bie eunb'lijtſt 3ijn betſtreetſten/

âlBanneer beigeert gefug is gebooöt.

jºu tepſbe 455ra/naſijn nebgigij baſten/

6)rtt

A
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dBm 't boſrit ben ophoum bo:berg te belaſten/

dàorbijabbenſn ban lijaterg bgn mat noobt.

2•

&Bt âBogſt JBehemíag begon te treuren.

3 Dat noch de Stabrg-muuren matenbolſtheuren.

lººn tenſbeſclfg na Jeruſalem been.

lºp nonu ter biein't mertſt bgn hat nerfſoumben.

#n maetitte batſe meber bappet botumben.

lºp greep ſcifgaen betruffel en beſteen.

3Schoon bat bit boftſt #stian 'mag geſlagen:

jf)oth babbenfn in groumelen behagen:

jillenieetbc baet bacrom op nieumgoBebº met.

3ën moften 'f bzembe ſlººijf en ſtinb'ren laten:

jlºen mocht geen laſten boeren langhe beſtraten

2tig 't Sabbatij mag/of 't miert terſtont beſet.

4.

gDe @ſempel miert boo; 't boumen meer onthepſight

glºeg heeft teâBorſt ben ſtempel meer gebeplight:

#p baf ben llpoetſtenaerg een ſcherp betmijt

Göoörg noirſt mag nu meer in baet enge moftingh.

3Doch niet onber 't gebiebt man engen Ioningij.

3 Baer 't machten mag na beg dilleſſie tijbt.

Van de Geboorte Jeſu Chriſti, tot ſijn

openbare Predicatien.

Deeen-ende twintighſte Dagh.

Vrage, ſjot ig be JTheſſtag #eſtig ſtijgiſtug in beſlBereſttght
ſtonnen ?

Antw. &ijn ſtomſte in be ſtºereſht íg te boren berepetboot bt .

âBoog-loopct# be8Booper/ TIur.1 : 76. Ghy kindeken ſult

voor het aengheſichte des Heeren voor henen gaen, om ſynewegen

te bereyden. JEPatrij.3:3.

Vrage. #oe is beſt jobanneg be&Booper geboren?

Antw. #tſg fijn âBabet zacharias als prieſter in ben Glemptſ

mag /ſooſagh in een gºngel/bie hem be geboorte van Johannes

boot ſtrue; 't meſtſ alg #arbarias niet gbeloofbe/ſoo mirroth,

met ſtomheibt gheſlagen/be meitſte bupſbe/tot batbit Hinbtſten

geboren mietbf/ ILut. 1: 2c. De Engelſeyde, ghy ſult ſwygen, en

niet konnen ſpreken. HLut.I:II/12/64. -

* * * - - - " Vrage



Avondt-oefeninge. 527

C. vrage ſpaerom moſt Johannes de Dooper beâ?oo:-looper

han 3eſtig 3ijn ? -

Antw. @m bat hp bie p2ophetie betbuſſen foube/ bieſenbt /

Jlaat.4 : 5. Sietickſende de Propheet Elias: johann.cg mag beſt

geeſtelijthen &#tiag/ſao qſhuiſtug bit berhaert/Hillart.17:11/12.

B. Vrage. iBoebeeſ ouber mag Joannes de Dooper alg Jefug ?

Antw. #p mag ſtg maenben ouber/mant in beſefte maent dat

cli3abeth magſmanger gemeeft /ſoo quam be «Engel tot Hºllarta/

##are bact / batſinſmangljetſouÜe mo:ben ban #cſug/

llt. I:2O.

B. Vrage. ſjoe gingb bc gehos;teban Johannes tot 3

Antw. 3iſg bp gijeboren mag /ſon mag niet ban be 25uuren en

32zienbenſeer bimbe : illen mepnte hem zatbatiag te noemen/

maet fijn 3Babet tot noch toe ſtom 3ijnbe/ſchreef op een Çafelſten

bat fijn ſtinbrg naem jobanneg moſt# : en boe micrt %.atlas

riag meüerom ſp?eſtenbe/ en loofde «Bobt met een ſcet heerlijchen

4Lof-ſangh/4Lut.I. 5-71 -

: A.#se 19oe ig het toc-gegaen met be ontfangeniſſe Jeſu Çij:ie

# l ,

Antw. #Pa bat Elizabeth be ſilhoebet ban glohanneg be 3Dooe

per ſeg maenden mag ſtranger gijemeeſt/ſon ig de «Engel Gabriel

tot be JL)ager Maria gehamen/ die met Joſeph mag onberftcubot:

en heeft baer boog-ſeniſt/ batfe/foubet dillan te beſtennen 3 lºgoebec

fo:Je merben ban üc.ikheffiag/HLut. 1:31. De Engelſeyde,ſiet ghy

ſult bevrucht worden, en eenen Sone baren. #Lut.I:26.

- C. Vrage. #oe ig beſe ontfangeniſſe bp Joſeph en Maria op-genoe
R

pillen ºf

º Antw. Joſeph mennûe batſijn onbertroumbeâ?goum ſjaer niet

mei haot gebgagen/ en bacrom mag buban ſniſjaer ſjepmelijtſt te

beriaten ; Doch ijp mierbt boot een «Engbeſ in de boom aneerg

onderricht : Maria bol oermonberinghe en boſ blijbtſchap 3ijne ,

be/repfoe na haer ſpichte Elisabeth, en ſpaarft een heerlijrſte ſlof

ſangijter teren van beſt ontfangeniſje / ILut. 1: 16. Mariaſeyde,

mijn ziele maeckt groot den Heer. ſiut, I : 39/4C. Jilºattij. 1:

19/20/21.

A. Vrage. #otig het toe gegaan met begehoogte van Itſing ?
- . Antw: ?tig Joſeph en Maria neueng andere globen/ op het ghee

boot van be ſiepſer ?tuguſtus / na Bethlehem moffen renſen om

beſtijgen en te mogben/ ſou mietben aſbaetbare bagijen van baren

berbult/en alſoobaeröeſi baer ſjaet ſtindt in een 3-tal / om batſe

# #Lieben 3ijnbe/in de i3etberge geen plaetſe ſtonden hebben/

# ut. 2:7. Sybaerde haren eerſt geboren Sone, ende wondt hem in

# doecken, en leyde hem neder in de kribbe, om dat voor haerlieden

|, geen plaetſe was in de herberge. 1Lut. 2:1/3/5.
| C. , Vrage. beſt gebo#eenige#aterst gehueeft ?

| | Antw. hetn ; 3 haer te Enghelen hebben beg matjts##
t - ſ!

::

-
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belût/aen eenige therberg brſe geboorte beſtenbt gemfaedft/barth

boende groote 25cloften en HLof-ſangijen/ HLur. 2 ; 9. De Enge

ſtondt by haer, en de heerlijckheydt des Heeren omſcheenſe. Alüt.

2 : 13/14.

C. Vrage. âl3at Bobtſbienſtighe plichten heeft Maria omtrent bij

ſtinötſten maet-genomen ?

Antw. &l, heeft het ten achtſten bagelatenbeſnnben/en gafhem

benaem van Jeſus, bolgheng beg 45ngelg laſt en boogſegginghe:

baet nabgathffn het in ben ſtempel om het ſeinige ben jerreboot

te ſtellen/almatt het ban ben ouben Simeon, en ban andere Goût,

5atige met grootergeugfibe ig gefien/ſlur.2:28. Simeon nam het in

ſijn armen. Hlut. 2:21/22/36/37.

B. Vrage. 3'g bitſiinbeſien Jeſus in ruſte en brede op-gebracht?

Antw. dſlren: ilBant als eenigtempſe Lieben uur het#)
op-gemetſit boog beberſchuningenan een Sterre/bit ſhinockrnalf

een geboren Honinghquamen ſoechen; en het alſoo gebonden heb,

benbe/inet haer &Beſchenchen bereerden: Soo ig Herodes (bt C04

ning van beſtonicpnen geſtelt ober het joooſtige Lanot)ſooont,

toert ghemo:ben / bat bn boognam alſt be ſiinderfieng te Xbtilte

hem te bermoogben/ om alſoo bit tiinbeſien Jefug ootſt omben

balg te helpen/Hillatth.2:3. De Koningh Herodes,dit gehoorthcb

bende,wierdt ontroert. HHatth. 2:1/13.

A. Vrage. 3'g tºerobeg totſjn oogijmertſt ghekomen !

Antw. Jaren in: mant aig in onbetſtijjn man bit ſtinbeſient

miſſen aen bibben/ bemnſe ſocijt te hebgiegen/ ſoo maerſtbound:

oßobt haer in een b?oom/batſe ûoog een ander megb nabung trºf

ben: én alg Herodes bergtamt;ijnbe/fijn Solbatenaf ſonorit

beſt ſtifttoet-moo:bt/ſoo mag Joſeph met JBaria en bit ſtinatiºn

aſ te boren gebloöen na gºgmpten/boo: een 45ngel hier toe in bril

boom op-gemestit 3ijnbe/aſmaer bmig gebienen/tot batietroots

boobt mag/JHatt. 2:13. De Engel verſcheen Joſeph in den droom,

en ſeyde, ſtaet op, neemt dat Kindeken tot u, en fijn Moeder, ende

vliedt na Egypten. . -

D. E# boe ig het boogtg gijegaen met bit #tinbtſteninſjnoj

affrijen : -

Antw. 2tig gefug nu omtrent vijf jaren in dºgmpten magg:

meeſt/ ſco ig bp met fijn ſpubers met erom gbeheert/ op ſhould

Haft) en moontje met bact te Nazareth, atmaet bpfich met fijng:

meente Baber erffenenbe in het timmeren/ en op mieſthinait

heniſghebeugjben en plichten/ïnt. 2:52, Jeſus nam toe in wijf

heydt, ende in groote, ende inghenade by Godt en by Menſchen.

Jºl)art.6:3. - -

C. Vrage. Nºg 'er niet mathnſonberg in fijn ſtinbtſthejaren boot

gebaſſen ? -

Antw. Ja het: ſl3ant afg hp ttmaelf jaren oubt mag/en bating

niet fijn ſtºoeber mag op-gbegaen na jeruſalem tot be#
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bienſt/ſoo miſte hem ſijn JIloeber in het meber-heeren; Dochſh

bonbt hem na byie dagen fittenbe in ben (Iempel onder begeleera

be j lºannen/ met mſe ijn / tot barrgtdote bermonderingbe/ober

oGobbelijtſte bingen biſputeerde/ ILut. 2:47. Alle die hem hoorden,

ontſetteden haer. HLut. 2:42/49.

C. Vrage ºneigt niet Johannes de Dooper gegaan?

.

:

B

B.

Antw, 3ilg bn nu groot gemo:ben maaſoo heeft hn boon ſobe

belijdie laſt beginnen te doopen ; en heeft beginnen ſtijtrpelijtſt te

p:ebirſten en beſonben te beſtraffen: aenmpſcnbc bat'er notijgbe

nabe mag te hopen/inbirn bt #obenficbbchterben/en geloofben

in ben Meſſias, die in ſeube nu onder bact te meſen/ embt meeg

hen met de bingct aen/dl)atth.3:12. In die dagen quam Johannes

de Dooper predickende, en ſeggende, bekeert u diliattij.3 : 9 / 1o.

HLut. 3:16. 3joan.1:29.

. - Vrage. âlBatig 'et buſonberg in Joljanntg be&Dooper aen te

mertſten ?

Antw. 3ijnſeben mag ſcet ſtrengh en ingetogen/manthp mag

geſtiecbt in beſſen, en at boog fijn ſpitſe Springb-banen en miſben

i)onith: bemplein, alſoo boot ºliag mag af-geheelüf. lºy ſtelde

boog 45obtg laſt een nieume 45obtg-bienſt in/niet alſ een doo2 fijn

p?cuitſten/maer ootſt boogfijn boopen. #joan.1:33.

Vrage. #oe ig gefug totſjn plebitſt-ampt getreden ?

Antw. 3ïſg ijn nu betrighjaren oubt mag/ſoo ig ijn tot Toljatte

neg bij de Hogbaenghekomen/ om ban hem gbehoopt te mozoen;

't meſtſt als gohanneg/nacenige uren geringe babt gebacn/foois

be li)enligt 35reſtaig een Duyne op #eſum gebalſen/en een ſtente

mtig gbehoogt upt ben libemeſ/bat 35obt in beſen Jefugfijn mel

behagen nam/dlaattij. 3 : 16. De Hemelen wierden hem geopent.

JIBatth.3:13/15/17.

C. Vrage. 13eeft Jeſugſijn 33gebitſi-ampt aan gehangenſomber tºe

nige moeilijtſtbepot 3

Antw. #een ſjn: âlpantſoo barſt alg in geboopt mag/micubt

bp bah ben 45ceſt in de HPoeſtpne gijenoert; en bacr miertſjn ban

be&Dumbeſmetenteert op berſtijenbempſe/ om 65obt te berfoetſien/

om bellBereibt lief te hebben / ja ſcifg om ben JDuybel aen te bfû2

ben: 3Both ijn meberſtont ben Duubci boog ljetſmaert bandſjobg

*, *

âboogbt/ en baer op de Duppel mijckenbe/quamen be Gngelen/

en bienten hem/JIBattb.4:1. Doe wierdt Jeſus van de Geeſt wegh

gheleydt in de woeſtyne, om verſocht te worden van den Duyvel.

JPlatth.4:3/6/II.

F. ' Vrage. ſlPat bebe de lijeere gºeſtig terſtont na bat ijn upt be

, eenige banſijn Biſcipelen gbenotght/onbet met

- dreas.be25?otūer man Simonrene:lijn2D2ochcr bclient maeft,

w

HPoeſinne mag mener-geheert 3 - -

Antw. HPatat johanneg begDooper berſchenben heerlijtlic gea

tungeniſſen man hem openbaerlijth babt gegenen; ſoo 3ijn 3jeſium

tie trag oorft An

te/
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te/batſt ben Meſſiam gbebonden habben: Beſttinte nam#tſug

aen tot 3ijn Biſcipelen, en ſtoºtg baer na/Honien.be in Galileen,

nam hp oorſ, Philippum en Nathanael aen/#joan. 1 : 42. Andreas

ſeyde, wy hebben den Meſſiam gevonden. Hgan.I:44/49/51.

A. Vrage heeft Heſiug eenige wonderen geüaend

Antw. ja in: Albant te Cana in Galilea ter #upſoft ghettocht

3ijnbe/afg'er lieijn ontbaatſt/ſon heeft in het ilBater verandert in

goeben ſl2ijn/#joan.2: II. Dit beginſel der teeckenen heeft Jeſus

gedaen. #joan.2:1/3/5. - - - - - -

B. º Vrage ijeeft Jeſus met ontſagh en authoritept fijn bienſthts
gonnen ?

Antw. gahn : âl3ant aſgijn op het Daeſtij-feeſt te #Teruſalem

in ben @ſempeſquam/enſagij7 batmen baer ſBſſen en 35thapen

berftocht/ +t. ſooruierbt fjn ſoopberigh/bat bp met een obeeſſcial

bie #tooperg en âPerftoopers uit ben @ſempel ûgetf/#oan. 2 : 15.

Hy keerde de tafelen om. #joan.2:13/14/17

C., Vrage. Hjoeſtont het met het geloone en lebenhanbegloben op

beſe tijbt/ein inſonberijembt van beſtertitelijtſte Perſonen ? -

Antw. ?Iſſeg mag in groot netbal geſtoinen; ſoo betre /bat Ni

codemus be# een ban de beſte onder be joiden/ beg

nachtg/tot #eſini ſtomenbe/met ſtijaemte moſtheſiennen/batijn

be gelegentijenút oan be weder-geboorte en bekeeringhe noch niet

berftenbt/#iaan.3 : 9. Nicodemus ſeyde, hoekonnen deſe dingen

geſchieden. Joan 3:1/3. -

.B. h #ge ipeeft geſug beſen ſlaan in bie onmetenbepbtiatenſite
En ºf

Antw. Jheen/ matrijn heeft hem onbermtſen in het ſtudiban

be bekeeringe, en dan het gheloove, maer hoog men ben illeſſiam

moſtaennemen/omaſſon bood hem hernieumt te mogben/en3a.

High/#joan. 3:15. Eenyegelijck die in hem gelooft, ſal niet verder

ven, maer het eeuwigeleven hebben. #oan 3:5/6.

Vrage. Hboe is het voorts met Johannes de Dooper gegaen ?

Antw. 2ïſ-ſjoe-mei bp bele boopte / ſoo3ijnber nochtans meer

jf)a-bolgerg glemeeſtban Jeſus, alg dan Johannes, 't meldt alg

ſommigbemanfijn biſcipelen met nnbighenntaenſagen/ſoo heeft

Johanneg baet onterrecht/en getoont/bat bit alſoo moſtmeſen/

## 3o. Hy moet waſſen, maer ick minder worden. 3joan.

3 : 26/2 w

IB.E# iſjoe heeft Johanneg ſijn Ieijen en ſijn bienſt gje-tpne

tgijt di -

Antw. 2ſte bn Herodes (ban mien bp te boten met oniuſt mag

geljoogt)bgnmoebigblijch beſtraft babt# onkunſbepbt/ſoo

#hem Herodes in de gbepangeniſſe gijeſet : Baer na/alg te

ochter baniyerobiag gedanſt ſjabt/en op #erobes rebt/begeera

hºe het booft ban 3johannea be Booper / ſoö ig jobanneg boot

laſt vanilleroots/ontbalſt in de gevangeniſſe/##attij.14:"##
Il

w, -
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ſondt henen, ende onthoofde Johannem. JRatth.11:2/3/4. JBart

- 2C,

m#- 1Bat bebe Jeſus alg bp hoogbebat Hohanneg gehangen

ald d

Antw. Hör beriiet Judea, en bp gingbna Galilea, op ben megh/

ern moetenbe boog &amacien repſen/ ſoo tuftebe Tjn omtrent Zichar,
vººr I bp een ſlBater-put/ aſmaer be &amaritaenſtbe 43goum bp hem

-rº guam/met meitſte bn ſoobanighe rebenen boerbe /batſe haer berte

- - gberaetſit binnenbe/ naechung gingh/ en baer 25urgerg beſtenbt

::z maetſtte/bat be Meſſias baet mag: âBaer op de 25urgerg tot ſite

T- ſum3ijn geſtamen/ en ban hem onbermeſen / #oan. 4: 41. Daer

#aja #" veel meer om ſijns woordts wille. 3 oan. 4: I /9/

16/18/4o.

Vrage. HiBat bebe geſug baet na 2

Antw. 3tſgºleſugtmee bagen bp be Samaritanen, op baer bete

ſoerſt/mag gebieben/ſoo quam bp meberom te Cana in Galileen,

en mietbt blpbeſjtſt ontfanghen; almaer bm gbenad be &oonban

bie ſifoningijlijtſte i3obeſinghſbieftranth ſagij te Capernaum,3 oa.

4:53. De vader bekende, dat het op de ſelve uyre was,in welcke het

beter met ſijn Kindt gheworden was, welcke jeſus tot hem geſeght
hadde, u Sone leeft.#

Avondt-geſangh

Op de een-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 33ſalm 5e. Godt die der Goden Heer

is ſpreken ſal, &c.

I•

2t bat&#ohrg gſſtaeſhabtſangh gematijr/

&oo heeft jlºaria #leſum boogt-gehgarijt

d?a bar ſubanu haer Johannegfagij,

#od bolgbbeſtraer qſhgfſti geboogten-bagh.

3Gemijſe quamen 't ſtintje# ſoerſten

#et lagb in25etijſemg ſtal in oude boerken.

2 •

Hjerobeg ſocht het hſenne ſtinbtſijn boobt:

&Btg geſeph ſpoebigb na «Egypten bloobt.

H#erobeg maerkt zet! maeede ſtinber-moogt.

ebobtg laſt heeft Joſepijmeberom gehoopt:

bogſtſich meer na ſuba niet begenen,

gingſjte jaajarath met*# Izbt.nl,

B
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natmaiefgart: Indiamiſtbart Hinet:
(Gºot batſe hem meer in tien dºempcininbt.

ſpa bat bp door ben 3Doop mag ingemnr.

&ooractfit hp met ben Satan in ben ſtrijût.

6ſe ſfana gafijn ilàijn in Albater-baten.

Hºp beeb beſtooperg GBobcg i9upg nerlaten.

4.

&Doeſpgath hem jaicobemug hemm'lijdt acn.

3Paer naſoo miſbebn uut juba gaen/

2tſg nu be 3Dooperſagijfeer paſt geboent.

ºp ruſtbp Jacobs put/ban't gaen betmoept:

#p heeft bie#32oum ban Zitbar onbermeſen.

«Daer na heeft bn beg Ibooftmang &oon geneſen.

Van Chriſti openbare Predicatien, tot

ſijn over-varen na het Landt der Gergeſenen.

De twee-ende-twintighſte Dagh.

B. Vrage. #eft geſug maer ſoo hier en baet bp tenighboog-bai

gepgebicht ? . - -

Antw. hn: maer bnig ootſt in beÃŠnnagogen her ſoben

gegaen/en heeft op be Sabbath-dagh openhaeciijtſt gepgeüitfit boot

alſe betâPoitft ſ HLut. 4: 16. Hy gingh naſijnghewoonte te Naza

# op den Sabbath-dagh in de Synagoge, ende ſtondt op om te
CICn.

C. Vrage. âlBat bzucht babt beſt prebitatie :

Antw. «Eerft mierbt fjn metbermonberinge gehoogt; maet hart

na/afghaupt de HApopheet #leſaiag/be boogſeggingen ſoo op hart

toe-paſte/ barſenerſtaen ſtonben/ bat bont basrfoutenetlaten/

ſnbien ſin haer niet en beſteerden 33oo tuierbenſe aſſetoognigh/ſg

b:eben ſjem upt beſtabt/ en mennöen hem ban een 2Bergijaf te

merpen: boch%jefug ontgingh haer banden / HLut. 4:29. Sy wier

pen hem# deſtadt ſluit 4:2c/22.

Vrage. er na toe gingh%jefug boe ! -

Antw. Hijp berliet Nazareth baer ijp mag op-gijeboebt/en gingh

monen te Capernaum, aſmaet ijn prebirſtte man bekeeringhe en ge

loove, 3 laattij.4; 17. Hy begon te predicken, ſeggende, bekeert u,

want het Koninghrijcke der Hemelen is na byghekomen. JHattij.

- 4: 13/14/15: - -

C. Vrage, #ast Jeſus nu af tenighe tot3 poſtelen geroepen die hem
goigbben ! - * * * - w A

* . * A. IMW,
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Antw. JBeen: Hlhatrnumanbelenbe aen be Zeehan Galilea,

trabt in ſ om het aen-bringhen begâBoſthg/in een HBiſtb-ſtbeephe

ban35imon Detrug:bel)gebitatie unt bitáštheepje gebaen5ijnbe/

ſoornaeckte ijp dat Detrug / bie begantſtije nacht te bergeefg gijee

biftijt haübeſpeeſ abiſch bingh: bier opriep hn Petrus, en Andreas,

alg mebe Johannes en Jacobus, tot het?ſpoſtel-ampt/HLut. 5:1o.

Hy ſeyde, van nu aenſult ghy Menſchen vangen. ZLut. 5:3. Jſlaart.

1 : 17/ 19.

A... Vrage ſl3at bebeJeſus, na batſjp beſe JIlannen tot?ſpoſtelen

babt geroepend -- -

Antw. #eſug te Capernaum gekomen 3ijnbe/gingh terſtont op

ben Sabbath in de Sunagoge/ en genag baet een JIBenſche bie een

onrennen geeft babbe: upt be ápnagogegaenue na het bupg man

Heetrucjgijenaginſijn iBijſe ſhoeberban behoortſe: tegen ben
anonbt genag in beciberſen 35ietſte en 25eſetene/bie tot hem miere

- ben geblarijt/ſtut. 4:35. Jeſus ſeyde tot den booſen geeſt, ſwijght,

ſtil, en gaet uyt. Lut. 4:3 i/39/41.

B. vrage. 25leef gefug boe ſange te ſlapernaunt !

- Antw. dſheen bp: maer 'g moggeng bloegh bertrock hp om ootſt

* in andere plaetſen te pgebitſten; inſonberijembt in ſBaſiſeen: maec

in alg by beſith mag/foo genag bij een ſlaeſaetſche/be meitſte Je

ſus belaſte/bat ſyn bitſmugbenſoube; both ſyn maetſite bit mirakel

ober al beſtent/ſoo batſe met menighten banaiſekanten tot geſum

z - quanten om hem te booten prebitken/ enbe om hare &ietſten te lae
ten ban geneſen/#Lut. 5:13. Jeſus ſeyde, ick wil, wordt gerey

j, night. HLut:5:15. Jllart. 1:46. Ji)atth.8:2.

# A. Vrage. âlBat bebe #jefug meberom te ſlapernaum ſtomende 3

- Antw. l3n genag een geractfit dillenſtbe/bit tot ijem mietbt gea

- bracht/ende bm bergaf hem ooth fijn ſonben/maer ober be 32ſjaria

ſten murmureerben: dEn dan baet boogt-gaenbe/riep bn Matheus

ban ben Çol tot een ?ſpoſtel/3'llatth.9:2. Hy ſeyde, Sone zijt wel

: gemoedt, uwe ſonden zijn u vergeven. 3 l'atth.9:1/5/9.

# C. Vrage. ilBanneer ig# hneberom na jeruſalem geſteert 3

Antw. Als het meberom het patſth-feeſt mag quam hp te ze

ruſalem /en hºnghenag bied laan uit atht-en-hertighiaten fitantſt

#geweeſt en bieaen het 25abt-mater Betheſda ſange te bergeefs

abt gelegen : âlBaet ober hu met de globen in een biſpunt ghetto

menig / maer in fjn heeft g!jetoont/bat ijn afſcg beöebolgeng oge

bge en meſ-gilebaſſen ban oſsobtſjn âDaber/3 oan. 5: 8. Jeſusſey- ,

de, ſtaet op, neemt u beddeken op, en wandelt. Joan.5 : 16/19/

#

7

Z

!

:

ſº

24 / 45.

, C. Vrage. 25ſteffjn lange te Jeruſalem ?

| Antw. dſheen: macrºhn gingh op benfebenſten ſfeeſt-bagh/3ijn

bt een Sabbath-bagb/upt Jeruſalem; op ben megbpſutfiten fijn

goiſtipelen eenige?inten om batſj, honger babben/ mate ouer befilJulbight 5ijn de ban br #joden : i: ije iſ)ecte batſe"## w

3
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te ben Sabbath niet babben ontbeplight/ jihattb. 12: 1. De Diſ.
# In#en ayren te plucken, en te eten. Jºl?atth. 12 : 5 / 8.

alT, 2 : 2

A., Vrage. #eeft geſug me{pet amberg ghebaen op ben &abbath /
bat be##ergerbe?

Amw. Hahn: âlàant afg begoben een dºllenſche met een boze

rtbanbt in de Synagoge ijaùùen ghehzacht/ om te ſien mat geſug

boenſoube: &no genag hp hem op ben #Sabbath/ en bemerg/bat

ſoobanighegoebe metchen meſ gbeoogſeft maren: 3Bit ontſtark be

Phariſeen ſooſeer/ batſe met be Herodianen betaebtſlaegbben om

# te booben / JHatth. 12: 12. Jeſus ſeyde, ſoo is 't dan op

C : Sabbath-dagh gheoorloft goet te doen. 3 Hatth. 12: 1o / 117

i: I3 / 14- --

E#" ſlPat gheſelſchap heeft geſugghemapnlijtſt bp hem gbe

Antw. De 33 jariſeen en Stijzift-glycieerbe boſgbben hem beeſe

Z tijbtg om hemſergheng in te achter-halen : ibet ghemenneâBoltſt

boſgbile hem/omben te hooren/en om gheritſen te motten/ſon

fteriſt/bathp om 'f gebgangbſomtijbtgeen #theepjebp hem bittl .
aig bn aen de 24eepgebitſite: maer inſonberbenot ftelöeijn tmatif !

Apoſtelen, biefijn geſtabigij geſeiſtijap ſouden meſen/gebende hart

macht om te pgchithen/en om mirafieſen te boen/dl)attij. Io: I.

Hy gaf haer macht over de onreyne geeſten, om deſelve uyt te wer

en om alle ſieckte en qualetegheneſen. #llatt. 3:9. Hlut
: 12/13.

C. Vrage, ſpiemaren brſetmarifººtpoſtelen !

Antw. De namen bettmaelfàpoſtelen3ijn beſt: De eerſte ſpee

trug/enbe?fnbreagſijn 25;oeber: Jatobus de 35one Zebebei/en

be Johanneg fijn 252oebet : 3Dbilippus en de 25artijolomeug:

(Gibonlag enile 3 laatſjeugbe (Gºoſſenaer : Jarobug beÃŠnne à la

phei/enbeſlehbeug/toe-gemarmt (G'babbeug. &Simon Cananitas/

enÜe Hubag 3ſtatioth/JIBatth. 1c:2/3/4. -

C. Vrage. âlBaet van heeft geſug begonnen te pgebitten na beſt

berſtieſinge bettmaelf?tpoſtelen ! -

Antw.## boe bie heerlijthe 132ebitatie op ben 25ergh/mart
in Ijn toonbe/mie bat 3aſigh maten: âl2at beplicht mag bet?{poa

ſtelen en leeraten : âBeltſte be rechte finen verſtanbt mate van

gBobtailBetten: hoe men moſtaelmoeſſengbenen/bibben/enba

ſten: batmen niet gierigt, moſt meſen/mochte lichtbeerbigh om een

ander te betoogbeelen: batmen boog een enge poogte in Den 19emel

moet gaen/ en batmen fith moet machten ban bepaiſche Biopbe

ten: beſluitenbe met een belofte ban naftighenbt bie in fijn ſlette

##7: 25/26/29. Hy leerde haer als machthebbende.
| •5:O/7. -

A. Vrage. âl2atig op beſe lºgebitatie geboight ?

Antw. â3an Üen 25ergij af-ſtomenbe/ gijemag hºp ten#
t:
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:

# : Çot Capernaum ſtomenbe/martſite bn de ſinecht geſont ban

n L)ooft-man/mieng ghtſoobe bp ſoofeer roem.be/.ſlaattij.8:3.

Jeſus ſeyde, ick wil wort gereynight. Jl)atth.8:8/9/13.

Vrage. âlBat bebe Chriſtug boe norb meet 3

Antw. Deg anderen baegg/gaenbe na beſtabt Naim, ſop iniert

een geſtopben Sone ban een ilBedume upt-gebgagen/bemeſrfte mee

berom bn Ienenbigh maechte / Lut. 7: 14. Hy ſeyde, ick ſegge u,

Jongelingh ſtaet op. Lut.7:12.

vrage. 1)ot ſtorint het met Johannes betogoper op beſttijbte

Antw. lºpſat in de ghebangeniſſe/ombat bn Herodes babt be

ſtraft; ban maer hp eenige Diſtipelen ſonüt/om be mirakelen ban

#ſlidte ſien/op batſenerſtaenſouben/bat in beſlaeſſlag mare:

be meſtſie alg ſg bit aſieg babben gheſien/enmebeton maren gbee

Heert/ ſoo heeft Jeſus ſter heerlijck van Johanneg begpooper tot
be# beginnen te ſpgeſten: te ghelijtſt be &tbaten beſchulbiz

genbc batſe notij boo: Johannegſttenge ingengementen/noch boog

ſijn g:iendelijtſte# beſteert maren gemo2ben/.jſlºlatt. 11:1o.

Deſe is 't van welcken geſchreven ſtaet, ſietick ſendemynen Engel

voor u aengeſichte. HElatth. 11:2/3/11/12.

vrage, ſjeeft ban Jeſitgaſtijbtg byienbelijtk gepgebitfit d ...

Antw. jàeen bp: jl)accijn heeft ootk ſomtijûgfeer ſcherpelijtk

be ongbeijoogſame gebgepgbt/en baer aengeſenbt dat beijenbenen

in ben bagh beg oogbeclg een berbpagijelijtſterabonnig flitſen onte

fanghen/alg die Steden/bemeſtheſijn il?aogot niet aen-namen/

HTlatth. 11 : 12. Weeu Chorazin, wee u Bethſaida. jlhattij. 11:

2o / 24.

Vrage. ſjeeft geſitg niet be phatiſeen en 35thgift-gbeſeerbc in

bpanbtſtijäp geleeft?

Antw. H3nig 39panbt gheſneeſt ban haer valſche leere, en ban

# quadeleven, enbe heeft alle gelegentijembt maer genomen om

aer üaer ober te beſtraffen; maer ijn ig geen HDylanbt gemeeft dan

baer Perſonen,ghelijtſt in toonbe alg in van bact ter maeſtijbt gea

noobight 3ijnbe/up haer ten eten quam; en alg bm baer 3ijnbe/ban

Maria Magdalena geſaift micrt/'t meitſt atg ljet met bermonherina

ge/ en betbeiginge ban belbijaciſten mag aen-gcffen/foo namt hun

gbelegentijembt om ijaer ober be plicht bantſe liefde te ondermpſen/

ſlut.7:36. Inghegaen zijnde in het huys der Phariſeen, ſat hy aen.

HIut,7:42/42/48.

A. Vrage. 1)oe bieſhen haer beſ3hariſten en Sthrift-gbeſeerde over

ſijn leeren en mirakulen?

Antw.2ſſg Chriſtug ſoo aengenaem mag in fijn leere, dat hem

ſelfs beeſtijtſte idioumen ooigben /bie hem van baer goederen ona

berhielden ; en alg hun mederom te ſlapernaum ſtoutenbe/ een

jlºenſtijtbetſofte / bieban ben 3Dimbel beſcten mag / tot groote

brughoeban het apoſtk; ſoo beſtbuſbigbben ſn bent dat in ben

©upbel upt-b?eef boog Beelzebub *##n beten":
- 4 - **- , E
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ſmaet tegen Teſing ernſtighlijtſt heeft gediſputeert/ijaer brengen.be/

batſe onet beſt hefthuldigingefouben nooºoººobt rekenſchap gepen/

batſeſonbigbben tegen ben ºpenligben Beeſt/en batſeſeine als een

huoningbeber 3Dumbeſen maten aen te inerthen/ 3 Battb. 12:37.

uyt# woorden ſult ghy veroordeelt worden. Jllattij. 12:22 /

31/41 /43.

°biº, iöreft Chriſtus bieromna gelaten tot het ooiditert.
En ºf

Antw. ſbantſch niet: JTBaer hn ginghna be Zee-ſtant/en pre

bichte umt een Scheepje tot een groote Schare; toonenbc boog de

#ban ben %aenet/ en bet3aebt bat niet alle in een goea

aerbebaſt/bat oorſt ſpootgilbootöthm alle (ſothoogberen geen

goeüebgurhtboogt-bgenght: Daet bn boende beſt belofte/bat/ bie

blet upt fijn 332ebiratien bemaerbe/ en baer nafotht te ſeben/ met

meerberghenaūe ban 45obt foube gijc5egent mo:ben : Both bp

maerſthoum.be bact tegen het onkrupbt/'t meldt be Satan bermee

lijth in haar hertenſoubefoetſien te armen/ Allatth. 13:12. Die

heeft, die ſal gegeven worden. Hillartij. 13:1/2/22/31.

B. &###ſtHàgebitatiemat kracht gebabt op be betten bet

ſlfijUDEDELEtt R

Antw. Ja: mant aig hy baer babbe op-gemetſt om het dºuane

geſium alg een ſtoffelijtſte 3)aerſt/ en alg een grooten ſchat in een

2ſtſter berborgen te ſoctſten: 35oo 3ijn hem beletoe-gebaen gemote .

ben; onbcr meltſte oorſt een Schrift-gcieerbe mag: maer beſe hoos

rentie ben armen ſtart nanºſeſug/bat bp niet een oog-hufſen eva

gen haút Z en bºetſenbebat bpfijn goederen aen Teſugſoubt mote

ten te ſtoffe ſeggen/ig in fijn boognemen mat geſtut / Iur. 9:58.

De Sone des Menſchen heeft niets daer hy het hooft neder-legge-v.

dil)attij.13:36,

- Avondt-geſangh

. Op de twee-ende-twintigſte Dagh van de Maendt.

Stemme: {Aſalm 2. waerom raeſt dat volck met

ſulcken hooghmoedt, &c.

I

&# #eer begon ſijn ampt tt Jhayareth:

JDe lºgieſterg merben op hemſeer gebeten,

ſie Capernaum riep hm ban het net

3DeâBiſſcljerg/en ijn beeſtje een beſcten.

ogen slaan melaetſch ontfingb meer rennefebert,

eten ſlaan getattlit/genag ſynooth batt na. - (ſ:

't!!
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«Een kratttſten ſlaan/berſ jaren nu geſeben/

Bløiert ootſt geſontbp 't matet 25etljeſba.

2•

gDoe gaen b'3ſpoſtelen met hem ban baet !

3Be jongerg-noot boet barr mat amren eten,

't Albag 35abbath-bagb: be globen gaen hem naer/

vſbp batſt hem een 3Sabbathg fenſ bermeten

3De l)ect genag/ſthoon hierom miſtenreſen/

geen boºre banot/ſelfg op be Sabbath tijt.

tyn trooſte die beſond en menſchen paceſen.

55oe miert een ſlaanfijn ſlaſerpe quijt.

3.

3Be fjooftmang ſtriecijt macrſtte be ſjeer geſonbt.

Hyn gaf hm Naim aen een boobe 't teben.

r

t

- aboe bemijlharia aen een triaeſtijt bonbt.

: gDoe heeft in haer beſonden aſbergeben.

tºn bleef een Bunbetunt: be bitſe joden

3emben/uit ig boon 25eel-5ebubg macht.

r oſbobte ilBoo:bt miert baet onbzuchtbaetaengeboben/

gBitieerbe 't Zaebt/bat al geen bpuchten bracht.

3- - -

# VanJeſusby de Gadarenen,tot ſijn ver

2 heerlijckinge op den Bergh.

De drie-ende-twintighſte Dagh.

A. Vrage. Hij erft Jeſus ont eenige mirakulen gebaen op be Zee ?

Antw.ga hp : ilBant aig in over het illey, boer na het ſambt

ber Gergeſenen, en dat bp inflaep mag gbeuaſten/ſoo ontſtont te

een groote ſtoºm-minbt bie het schipſten met golven berouſbe:

Hillaer op-gemerkt 3ijnbe/beſtrafte hij eerſt het filepngbelooue ber

3tpoſtelen/en baer na geboobt in beilàint en be Zee/batſeſouben

ſtiſſe meſen/gelijtſt ootſt gebeurtig/ILut.8:24. Hy opgeſtaen zijnde,

beſtrafte de windt. Jil)arth.8:26/27.

C. Vrage. âlBat bebe #efug in het ſambt ter ſjabatenen?

Antw. 21ſg hem tmee groumelijtſte beſcteue JThenſche ontmoez

teben in meitſte een heel legioen Duubelen mjaren / roepen.be / wat

hebben wy met u te doen, Jeſu, ghy Sone Godts des Alderhoogh

ſten , ſodgbcboobt geſitg de goupueſen batſe oanrbie HTºenſtijen

ſouben uut-gaen : «En alg be Dumbeien oerſochten/ batſe in een

kubbt 49ertſteng mochten baren / 't meſtſt Jefug baet toe-ſtonût;

ſuo 3ijnſt niet beâ3ertſtene ban hoben neber in het mater gheſtopt? -

't maith bc Gadarcnenſoo ontſtelde / batſe #tſimbabwn/ om uit
- Il 1 5 - hatt
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-

baer (Lambt te bertrecken/ZLuc.8: 33. De Duyvelen voeren in den

Swynen.#8.

B. Vrage. # Chgiftug unt batIanbt betrrothen ! -

Antw. #ſa bp/ende bp is na Capernaum gherenſt/aſmaet hem

JThatbeug tetmaeſtijt ontſingh/nebeng bele Gºoſſenaren; 'tmeitſt

alg bejàbariſeen qualijdt namen/ ſoo antmootbe bp/ bat bubp

ſulthe iLieben gaen moſt/bemeſtheſitantſt maren na be3tzie: âlg

ootſt be eiſtipelen #obannrg ſpaalien ban barr baſten bonen.be

3Diſcipelen Chriſti;ſao antmootbc geſug/bat uit boogſijn Biſtie

3pelen morg geen tijbt mg/dl)attb. 9: 12. Jeſus ſeyde, die geſont

zijn en hebben den Medecijn- er niet van nooden, maer die

ſieck zijn. #Batth.9:11/13/14/16/17.

C. Vrage. #eeft #eſug ontrent die tijbt ootſ tenige monbet-merts

ften gedaen ?

Antw. Jaſjn: ſpant aig een ſenerſte berášpnagoge/Jaïrus,

hem quam bibben/ombuſijnſtranthe 3Dochter te ſtomen/ſoo ging !

bp benen: ſenber-mege5ijnbe/raetſite een iPyoum/bietmacifia

ren ben 25ſgebt-bſorbt gijebabt babbe/fijn ſticebt aen/enút microt

gbeneſen:%jeſus hp het huug oan Jaïrus komen.be/netſtonbt/bat

het Borbterken nu al#mag; both ingaanút /bceft hp het

Iepenbigh ghemartſit/

Kindt, ſtaet op ſlur,8:44/49/56. -

B. N# Heit ig geſug entmoet/alg ijp ban baer boogt-gingh na

aZarctn? - - -

Antw. H3em 3ijn met 25ſinbe/aïroepenbe om genabe/geboight/

bemeſtſteijn het geſichte meterom geeft ghegenen: Baet na mitry ,

hn eenen ſtommen Buubel upt een ſteenſtbe bie tot hem gehgarijt

ut. 8:54. Hy greep haer handt, ſeggende,

El

mierbt: «Enbe aſs bp noch ambete teetſtenen meer hebe/ſoo miet'

benfijn 25utgerg aen hem ge ergert/om barſt hem fienten/ſhart.

6: 3, Syſſeyden, is deſe niet de Timmerman? HL)attij. 9:27/28)

32/33/35. -

3 Vrage. Cijgiſtus alleen het dºuamgeſium gepgebitfit?

Antw. heen: maerijp heeft oothfijn?ipoſtelen upt geſonben!

om het «Enangeliumbaribe ſtomſte beg Meſſie te p?ebithen: hart

Iaſt genenbe/batſe mirakeſen fouben doen om niet; batſebaer met

geit en kleeberen nietfoubenbeſmaten: Batſe tot be Samaritanen

nietſouden gaen ; batſe bp be âBerachters banbit Euangelium

niet fouben oerhinnen; bafſe bootſichtighſouben3ijn: 4Bock batt

boot-ſeggen.be/ batſe beeleiſend en netneigingbefouten moeten

upt-ſtaen om het Euangelium : 3 lºlaer batſe niet-te-minſtloedi

moebigb moffen meſen/ en andere tot ſtortſtmoebigbepbtherma'

nen/ om bat bit be megb mag tot 3aligbembt/Jſlaattij. Ic:16. Siet,

ickſende u als Schapen in het midden der wolven. Hilattij.Io: 1/ .

*###A. Vrage 13oe is het ghegaen met beatpoſtelen bitunt ghtſonten

maten van Gij:ſſto/om het dºuangeliumtepgebitſien ? A

-
IntW.
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Antw. &#p beben gelijtſt haer geboben mag/fn prebithten en be

ben groote monber-mertken/ ſoo. Dat ſclfg be & Duubtien haer ona

berme2pen maten; en alſoo 3ijnſe tot geſum meber gbeheert/bet

be hem hoe het baet ghegaen mag V3il Aart. 6: 3C. Sy boodt

chapten hem alles,beyde wat ſy gedaen hadden, ende wat ſy geleert

hadden. JT Bart. 6:12/13.

A. Vrage iſ dat nog hoe hier op?

Er

Antw. Heſug. bertrock met bact na een morſte pſaetſe/geboſght

3ijn van een groote &thate/ be meldiefjn ſterbe/en bm genagbare

fitantſte: Mlg 't nu abonút mag gijcuuo;Den/en De Stijart begon

te bongeren; foo oebe Jeſug hart neber ſitten/en nemenoe bepijf

25gooiden en mee iDiſtiſteng/bie een ſcher 3 ongbetje batt/3egen?

be pp beſcineaiſoo/bat in baer mede bijf bupſent Jllenſtben ſpijſe

be/ en dat notij tmaelfkotben met bgothen oberſtijoren / Allattb.

14: 2o. Sy aten alle, ende wierden verzadight. iPatth. 14: 13 /

15/17/ 21.

c. vrage, ipatbebt geſug/nabat by bit mítaiitibabt gebaen?
vw

e

-

-

-

w"

Antw. 19u ſombt ſijn ?tpoſtelen met een écijeepje boog af na

Capernann : 3Dorij termpicſi op het mater matcn/ en bat 'et ten

ſtogn-minút mag ontſtaen/#quam #eſug op het mater man

beſen / alg of ijn ſjaet milde boog-by gaen ; en be?tpoſtelen ban

bgeeſeſthyceumnûen/ mennenbebat het een ſpootafel hDag : &od

maethte ijp fith beſtent/ en gebooût 12etro / op fijn berſoetſt/bat in

op het mater tot hem foubekomen , be melthe bat boenbe/ en hr

ginnende boeg ſtienn-getoobiglycybt te fintſten/microt ban%jeſilg

aen-gebat/enſoo bembe in het Stijlphen ſtomenbe/ſtilbe beſtorm

minut/ en ſh guamen behouden aen ſambt/ 3llatth. 14:26. De

Diſcipelen, ſiende hem op de Zee wandelen, wierden ontroert.

3fhafth.14:22/29/32.

B. - Vrage. âlBatig'et geſcijfebtaig Seſilg nu aen ljetlanbt frag ges

fionnen ?

Antw. De 5thare berbatſt 3ijnbt natſt geſimſâgben/bart bij

in 't #thiphen niet mag gegaan met de Piſtipeten/en bemple bact

niet meer alg bat eene Scheepje mag/ſijn met groote b2ift tot bent

gekomen: maer 3iefug met thenbebat bp hart een groote nieumſa

gierigijenbt mag/ beſtrafte ijactaerötſt je in-ſichten bie ſh habben

in hem na te boſghen / en onbermeeg baet/ hoe fit met aſie ernſt

moſtenſoetſten de geeſtelijtſte ſpnſt te behomen boog bare 3ielen

ten eeumigen ſenen/ #joail.6: 27. Werckt niet om de ſpyſe die ver

gaet, maer om de ſpyſe die blijft tot in het eeuwige leven. Hoan.6:

17/25/33-.-.

A. Vrage. âBiert beſe333ebiratie banaſſe be QToehoogberen met ber

ſtaen en op-genomen met bgucht d -

Antw. j?een: maer hele mennben batſt met haer lichamelijtfit

montt/ſijn vleeſch en bloedt fouten moeten eten/'t melth haer ſou
trgrtbe/batſe ban grin meg!) gingen : «Dotſj jeſug"#iDE2

plle
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ſe fijne moo:ben geeſtelijtſter mnſe moſten perftaen mo?ben/ºfoart.

6: 63. De woorden die ick tot u ſpreke zijn geeſt, ende zijn leven

- Hoan.6:6C/65.

B. Vrage. âlBaer onthieſt hem geſtig meeſt na beſt tijbt ?

Antw. Hyn manbeſDe meeſt in Galilea, almart in met beſloob

ſthe Rabbynen in biſpunt geraetſite/ ober be inſettingen octäBoog

ouberg: foonenbe dat de ſjobtg-dienſt/bemeirſte namenſchelijtſte

inſettingen ig/ofte die alleen uytwendighgbeſtbirbt/gren ſhoote

bienſtig/bie ben ipeerebehaeght: ?tig mebt/bannen meeſt moſt

ſogge b?agen om het hertenan binnen te rennigen ſlaatth. 15:9.

Te vergeefs eeren ſy my, leerende leeringen die geboden van Men

ſchen zijn. Hſlaatth. 15:2/11/19.

C.E# i)eeft geſug niets gebaen omtrent be IIanben berijtpe

nen G -

Antw. Jahn : ſlBant bertretſtenbenabt ghtneſten van Tyrus

en Sydon, foo quam tot hem een fananceſtijeâB2uum / bibbende

bat ijp ijaer 3Dochterban ben Bumbeſ milûe perſoffert : «Bijelijdt

#jefug ootſt ghebaen heeft) na batſjn baer perftbeube malen haut

af-geſlagen /om baer gijeloof meerder op te merken/het meiffie bt

H#eere gleſite ſeer roem.be / HE)atth. 15: 18. O Vrouwe ! groot is u

geloove, u geſchiedeghelijck ghy wilt. JBattb.15:22/26. JHart,

7: 3C.

c. Vrage. #g beïgeert geſugbaer lange gebleven? -

Antw. #een bn/ maer bp ig bettrocken na be Zee ban Gali

leen; almaer bp onberantere bele tentſtenen/ ooth een Pooten

bie ſmartlijtſtſpark/heeft geneſen: foobat beastbare hermanbert

3ijnbe/hem getuigeniſſe gauen bat ijn in alſ eg babbe met gebaen/

jlaart. 7: 33. Hy ſtackſijn vingheren in ſyne ooren. Jlſtart,7:

31/34. -

A. Vrage. ſjeeft be e geſitg niet meer afg eens een mirakel

# #ttent be ſppſinghe ban beef 3Penſchen met mepmigij

goooen , . w

Antw. #etig ontrent beſc tijbt noth teng gebeurt/bat ten grona

te 35rharefeer lange bp hem mag / biebannerre nuaren gekomen:

2tſg nu be 3Diſtipcien geen raeb miſten om bie &tbate in beilbot

ſtunt met 2bgooien te ſppfigben / ſoo nam Jeſugſturn bronnen

en mennigâBiſthſtegn/en bpſpijfbe bact mcbcniet bunſent ſlaan,

men/behaïben beâ??oumen en ſjiimberheng; &oo bat nothſcuen

boſſe ſto:ben met bgotſten oberſchoten/ HEAatth. 15:37. Sy aten alle,

ende wierden verzadight. Hillartij. 15:32/33/37. -

A. Vrage. Hij oe hieſben fith be pſjariſeen ober aíſt beſe mirakelen

ban be ſjectegiefug ? -

Antw. De Blariſeen quamen tot hem om met hem te tmiſſen/

en hem te perfoerſten; begeerentie een ander teetſten te fien: «Doth

hn ſloegb haer af/en maerſchouuube fijne JPiſcipelen poo, haer bal,

ſtje leert/3 laatth.16: 4. Hy ſeyde, haer en ſal geen teeckengege
s Wen
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ven worden, dan het teecken Jone. jlſlatth. 16: 1/2/6/9.

Vrage. 1)oe gingh het nooit met de renſe ban be lipcete Jeſug?

Antw. 13m pertrotſt na Bethzaida, almaer bp ten blinde 3 than

ghenag: bân baet bertrotſt in na Ceſarea, op ben megijngagenbe

ſnne Diſtipelen /mit be Jllenſtben ſepben dat bp mag : ilbaer op

Petrus bie heerlijche beinbeniſſe bebe / en met ſoo een groote belof

te boo: be iterthe mietöt bereert/dl)atth.16: 16. Petrus antwoor

de, ghy zijt Chriſtus de Sone des levendigen Godts. Jllatth. 16:

13/17/18/ 19. -

Vrage. 1)eeft Icſing nopt banſijn lyden en ſterven gepgebicht ?

Antw. #a bn : âlBant na beſc tijbt begon bpfijn lyden en ſter

ven te hoog-ſeggen ; alg mebeſijn opſtanbinghe upt ûen booben:

HHaerbeſc32:ebitatie mag niet aenghenaem in beooren banſijn

3ſpoſtelen/foobat Petrug hem bit afrabe : Doch de ſpeere#
ſug heeft perrug bitt ober ſtberpelijtſt beſtraft/ en bact bp gije
toont/ batſm en aſſe bit3aligb miſbert mogben/haerſelben ootſt

- mapenen moſten/ on1 beellitung en eſſerſbrupt te ſtaen/ja tot be

booût toe/jlaatth. 16:24. Die achter my wil komen, die verloche

ne hemſelven,ende nemeſijn kruys op ſch, en volge my na. Jſlaat.

16:21/23/26. -

- Avondt-geſangh " ,

Op de drie-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Steinme: ])faſm I. Die niet en gaet in der Godt

looſenraedt, &c.

I•

# 45abara bleef JeſuggDupu'Ien upt. -

B De âBertſteng mierben baerceu beſtbeſthunt. -

3Boeig jlBatheus banden tot gereſen.

#airng 3Dochter ig baer na geneſen.

(d mee blinde ſagen Jeſutn bp baerftaen.

«Een ſtomme oBeeft moſtunt een menſtige gaen. N

2•

#ſonbt b'?ſ pofteſen boog 't glooötſche ZLanot

pºſterchte met miratuien baet bambt.

1 miſte niet batſ, bemſchatten brachten:

n moſten haer boo? menſtheſiſten machten. * *

3Pijfbzooben ſpijſ ben ſoo beei bunſent Jſlaan.

dºet onderſtijot quam monoer groot baet baut.

«Boe
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C. , Vrage. #joe3ijn he ?ſpoſtelen #strittenbºranfurºre:

C.

baet uptbſteth/ bat in Ren-gbeſp?ohen 3ijnbe Noo: pctrumban

3.

3Boeguan be op 't bgiftigh matergaen:

#et kienn geloof#ſnetrug barſt bergaen. net

# gerbſtbeboſthſcrijtſmeberſirijaemd ſpijſt: .

e#eer gaet haer een ſpemeig#aenmijſe

##ogh jieſt 't geen bani, dàube mag geſet: :

JRaet 3eſtig pgebitate haetoEminee dºet, v

4. -

dºen boobe fireeg boemeberom 't gehoot.

#e#eerſet 't boſrit meer ſenen bloot en noot. -

#ſpijft niet bunſent HIºan/en eer ºm ſchende E

gbaeght mat bat te menſchen ban hemſenbe: :
&Boe toonde in miebat die petra mag, :

«En bat berio open mag ſijugiebeng glad. :

at

Van Chriſtus verheerlijckinghe op den:
Bergh, tot het geneſen van de Water-ſuchtige. "

|

De vier-ende-twintighſe Dagh. lig

n

ben en ſternenban beſjetregieſite

g#nbereverſiertſtingen is moth ghrireeftſjn haren
ſijdse beranberinghe op ben bergij Thabor, zie beerenammits

nibetaanſ Johannem/englarobum/en op hſinmentie omte -

#n/ſogbegonfijn aangeſicht te hinthen al te semeſtnijn l

#it ſoort ºerſchenen Moſes en#t
hen met hen banſijn ſpben: ſpierbp riep Bob upt een bemeſtat iſ

hitſijn geliefden âone mag/ilaarth.rº: 5. Een luchtighe wolcke
heeft haer overſchaduwet. Jillatth. 17:1/6.

## iBatbebe be lºerte Jeſus, alg ijp ban ben 25ergijaf ?
quatt1 % e

Antw. #gſgatſt met erom oanfijnipben en ſterben: #n te

gen/bat 3 obamed De Dooper Elias mag die komen fout:/ # -

be3Boog-ſopperban be Meſſias : en boegt-gaenbe/ghenaeijman !

JElaen-ſierſten/bemeſtheſijn Biſcipelen niet babben honnen ghts ,

heſen aan megenbaer filepn-gbeſoebigbembt/JHatth.17: 18. Je

## de Duyvel, ende hy gingh van het kindt uyt. JHatiſ). :

16: I/6) 7. :

E#" heeft geſuggeleeft ten op ſityteban het burgerlijke
en rº

A####efdeals een gbehootſaem ſenberbaen/ het meidie

#d

mtgr!!
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$megen ben Schattingh-penningh/ (niet teghenſtaenbebatbn ale

3ijnbe unt ſtoninghlijtſten 25ioebe/beſelbigfje niet ſchulbigh mag)

ſoo heeft ijn betrum na be Zee geſonben/ om een 39iſtij te vangen

ibieſoo beeigelütg in babbe/ en heeft aſſoo ben &thattingſj-pens

ningb boot bemſelben en boo2 betrus betaeſt / om aſſe ergerniſſe

boo2 te ſtomen/ jlſlatth. 17:27. Geeft den Stater aen haer, voor u,

en voor my. JE)aft!). 17:24/25. --

'- # onbt Chgiftug niet ſomtijbtg pet in be?ſpoſteſen bat

ijn beſtraft heeft ? -

Antw. ja im : ſl3ant aig ſp onbermaſhanberen ttpiſtigh maa

ren/mie de meeſte ſoube3ijn/foo geeft hp paer bier ober beſtraft/

en heeft baet grieert/batſe bp baer ſeinen niet boogijmoedigh/maer

neberigij moſten 3ijn: «En bp, bit boog-bal/heeft hp baet ootſt ghra

Ieêrt/batſe fith ban ergerniſſen moſten machten; datſe ſjaet ſentia

genoe 253oebeten moſten beſtraffen: en batſe aſfijt een bacebtſaem

- en betſoenelijtſt herte moften hebben tegen malhanteren/Jlaatſh.

18:3. Indien ghy niet verandert en wort gelijck de Kinderkens, ſoo

####in het Koninghrijcke der Hemelen ghcenſins in-gaen.

J Pattij. 18:9/15/35. -

A. Vrage, Hig be ideert geſug altijbt ban hetâBoſch heel bejegent ?

Antw. jheen bij: âldant in het ſaerſte halfjaer boegſijn boobt/

alg hp op het feeſt ber4Loofhutten na geruſalem renſbe/emaſe

hn onber-megije mennûe te bernachten in een bietſt oer Samarita

nen, ſonig bembat gemengert; 't meith be?tpofteſenſoo qualijtſt

namen/batſeberſocijten/boſgeng het erempel ban Elias, metban

ben bemeſ te mogben boen af-baſen/ om dat nietſ te herſſingen:

JPotij be libeere heeft haer bat niet toe-gelaten/HLut, 9:53. De Sa

maritanen ontſingen hem niet. #Lut.9:51/55.

C. Vrage. #eeft belbeert Jeſitg noo! fijnſterben niet getracht om

##aan baer ontrent / ſtenniſje te gijeben ban het Guange

bl!In 2

Antw. Jabr : Ilpanthpſonbt barr toetſchentigh4Bikipelen
Y ##### ogbge## te#

En ngijgioObi e ſtraffen te ûgepgen/ ALur.

* Ic: 1. Na deſen ſtelde de#noch andere tſeventigh. #Luc. 1o:

9/10/13.

B. º Vrage ſlaat bebe be #eert geſug/aſg hp op het feeſt bet HLoof
Z bººt3Jeruſalem# # g - f

" Antw. #p ging binnen tempel om te plebithen/enbeijn ghts

mag beeſſenbigbe op ben &abb b: ?tig bier ober ontſtonbt

met ſchepte ooibeeſ onbet betâBoſch / ſommigbe wel van hen ſpree

* Henbºſ en andere qualijck, ja ſoonerre/pannen benu vangen miſ

be: &ooſenbebnijaetaen/bat ºp afſtg ſprack en dedebolgens be

laſt en miſſebanfijn ſjemelſche âbauer : āoo bat wie hem miſben

hangen/niets botſten beſtaen/3 oan 7:21. Jeſus riep in den Tem

Pel, leerende, Joan 7:13/23- - 2 -

Vrage.
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C. Vrage. Hoe beſloot #eſitg bit feeſt ! -

Antw. dBp ben laetſten bagh ban bitjfeeſt/ bebeijn een briem

belijtſte noobinge/en een groote belofte acnatie die tot hem miſta

koinen/enūe in hem geloopen/Joan.7:57. Sooyemandt dorſta

die kome tot my en drincke_.

c. Vrage. Hoe is hij ban bit ſfeeſt geſchepben 3.

Antw, ijp gingb begabondig na ben ſBlijf-bergh/ enberg

anbeten bacghe 'g mogghens ngoegh quam in meberom in om

(dempel / en prebitſite tot beelâBolthg/'t meſtſi be pijatiſtening

nubigbepbt aenſſenbe/ brachten tot hem een boum in obtrijd

henonten/omſijn oorbeeibaerouette hooren/ende om hemaſºn

inſijn redenen te berftrithen! Doth bn antmootbebaetſoomijſt,

Hijtſt/batſe aſſe beſchacmt benen gingen /3 oan 8:7. Hy ſeyde, die

# u lieden ſonder ſonde is, werpe den eerſten ſteen op haer #oali.

: 2/3/9. -

B. Vrage. 25gath be ſheere gefitg boeſijn prebitatie af? , .

Antw. dàeen: hm gingijbaer in hoogt; toonenbe wie bathyſtle

bemag/ente tot mat Ampt bp in bemrtelutmag gbeſtomen/mrt

een ſtijerp brengement tot de ongeloopige/3 oan.8:23. Ghylieden

zijt van beneden, ick ben van boven. Joan.8:19/24/31.

Vrage. # beſe prebitatie ſomber tegenſprehenge-cpnbight?

' Antw. heen: maet begoben/geheigbr3ijnbebat ºp hartſlot

ſtherpelijtſt beſtrafte/beſchuldigbben hem dat hij een Samaritaan

mag/ja/bat hn ben 3Dunnel in bab: en alg #jeſug bit beanmoottl

toonbebat ſhootſijnâBabet mag/en bat bactâBaber#braham met

hzeugboeſinnen#babt geſten/ ſoo mennben beºgoben bemſt

ſteenighen; botbijefug gingh ben ſtempel unt/3 oan 8:59. S

# ſteenen op, op dat ſyſe op hem wierpen. %joan.8:34/35/

44/48/52. - -

A. # lgoe ſtonbt het met biertſebentigſj upt-geſonbent Diſti,

ſpelen :

Antw. &n tuamen meterom tot Jeſum met groote blijkt thayl

#baeröienſtſoo mei mag unt-gbepaſſen/bat ſelfabe onteyne

«Beeſten baet maren onderdanigh gemeeft : 't meith Jeſus mrt

bzeugbbe en bandiſegginge tot 45oot berſtaen hebben.be/ſepbehalt

notijtang bit aen/barſt meer moſten berblijdt 5ijn oberſjartordig

ſinge ten eeumigen ſenen/ſſut.1c:2c. verblijdt u veel meer,

uwe namen geſchreven zijnin de Hemelen. IIutorc:17/21.3llatij,

II : 25.

B. · Vrage. âlPat biſpunten hebben bell9et-gbeſectbe met beiºtrit

3:#, iſ? be tot hem geſt / om hem teIntW. iG een HBet-geleerde tot onlen/ DIJl

berfoerſten boog beſe# hy moſt#om het eeuwige leven

te bekomen: matt op) als Jitſiig hem booſſtelde beſiefbe Godts,

en #liefde bes Naeſten, ſooſmiſbebe uber-geleerbemeten initſin

Naeſten mag ; het meſt te be igoere #clug hem toonde#
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erempeIban begbemonbe 3D)an bie op ben megb Iagb/ enbe alg

een Prieſter en Levijt,onbarmhertighboot bp gingen / man een Sa

maritaen mierût op-genomen/en geboekt in de ljerberge om genee

ſen te mogden/ILut, Io:29. Hy ſeyde tot Jeſum,wie is mijn naeſten.

HLut.Io:25/32/33/36.

1B. Vrage. 13oe hieſt hem geſitg /aig bn ergens ter maeſtijbt mag ?

Antw. 1jn nam gelegentheybt om van hemelſche ſalien te ſpºea

ſten/enbe bij miſte niet getratieert meſen met beeſberſenſpinſe: #ea

lijch bleetſt/ alg Martha boel ſchotelen miſbegbereet maſten woog

hen: mant bpſepbe haer/batſe maet eene ſchotel foubt berenben/

en datſe lieber ſjaer tijbt foube beſteden/om met bact Suſter Maria

ſiºne ondermpfinge aen te booten / ALuc. 1c:42. Maer een dingh is

noodigh. ZLuc. IC:4C/41. -

A. #" álàat plichten leerbe bp ſinne Diſcipelen omtrent beſc

tijbt ?

Antw. 49p haer berſoetſt/ſeerbehr haer be plicht om meſ te bid

den, baer toe haer gebenbe een boo!-ſchgift van een kort / both ſeer

, bonbigh gebebt: «En haer aenmanenbe/ batſeſetr lºbtrigl) nloften

genhouden in het bibben/gaf bn baer de belofte ban een 3alige beta

#3Pattb.6:9. Ghy dan, biddet aldus. dllattb.7:7. #Lut.

Io : 5/6.

Vrage. #oe maetſite het geſug/ alg bp by be phariſten ter

maeſtijbt mag d -

Antw. l3n bonut ſich niet aen afſebaer ſuperſtitien/ gijeijjtſt bp

mel oligbemaſjchen aen tafel gingb fitten : «En alg by baer ober

ban be 33-jariſeen beriſpt miert/ſoo begon ſjn bate gebeunſ be unta

menbigheden ſcherpelijtſt te beſtraffen) en ſp?atſt bn bie gijeiegenta

hepbt beelöetſen wee ober ijact quaebt ſeben/ #Lut. 11 : 42. Weets

Phariſeen, Lut. 11:37/38/52. #lhattij,23:25.

C. Vrage. âBan mat bingen pgebicſtte 3eſug na beſe tijbt ?

Antw. Hijp hebe een firachtighe 132ebitatie tot ſunie (Ioeljooebee

ren/ maer in bij beſtrafte de ghenennſthenbt / gietigbepbt / en De

#hoo! bitlenen/ boot be parabel van hen rijthen

Hlaan : hp maenbebaer aen tot een bojſtandighe helmbenijje ber

maerljepbt/met belofte ban 45oûtg noogſtenighembt ober bart: h!!

merkte haer op om het ſtoninginrijtſte ſpontg te bermachten : bp

gafſaft om betºgebith-ampt met te herſongen/met een maerſchoue

mingſje tegen de ongbemachen bie men baerom foutje moeten uit

ſiaen : «Enbeſp bepal/ batſe goede acht ſoubenſſaen op be nooi

tettſtenen panfijn ſtomſte/IIut.12:1. Wacht u van den ſuyrdeeſſem

der Phariſeen, de welcke is geveynſtheydt. HIut. 12: 15/19/2c/28/

. 37/41/49/55. 3laatth. 10:29/32. --

A. b#e. âlpaer op heeft be ſheere Jeſug meeſt altijbt aen-geboua

En

Antw. Hjn prebirſtte geſtabigb bangeloove, enban de boetveer

digheydt beg leneng / bact tot hoog#" beſtraffen#ober
jl? mn DEtº



546 De vier-ende twintighſte -

qànhoetbaerbige fouten komen; gelijtſt by bact tot hoo!-ſteſttbe

gelijf geitiſſe dan de 49ngeboom / bemclfſte nu bgie jaren 3ijnbe ona

bellfijtbact gemeeft/microt af-geboumen/enbein het bper gemote

peii/ Iltir. 13:5. Indien ghy u niet en bekeert, ſoo ſult ghy alle deſ

gelijcks vergaen. HLuc. 13:8/9.

ti#ge llBatteetſienen heeft Jefug ghebaen na beſc332ebita
fit G

Antw. l3nghenag eenâ92oume bieachtbienjaren kreupel mag

gbemreft: htact om dat by uit bebe op ben âSabbath-bagb/ſoobte

ſtijliſtigigde hem be ſººnerfte met Snnagoge: Dorp Jeſus oerant

moogbeſijn doen ſoobanigi)/ batſe heftijaemt mieröen/ II nr.13:13.

Hy leyde de handen op haer, ende ſy wiert terſtont wederom recht

#Lilt. I3: 14/15.

. Vrage. Hipatig Jeſitg ontmoet/ alg bp na beeg tijbt na Herik

ſalem tenſbe !

Antw. Hynſagij op ben mrgh een 25ſinbt-gbehorene / ben mrſt.

ſien bp belaſtefitſj te maſſthen in het 2Babt-materziloam, na dat

fjn fijne oogen met ſlijtſt habt beſtreſten : âl3aer ober alg be33haria

feen en andere onbetſoetſt beben/ en bebonben bat befaſte alſoo

mag/ſoo gabenſt Seſen gbeneſen JIſlan/enſijn ſPuberg/ſtbeſtt

ſtaan:ben / om batſe ober beſe baebt geliim berheerlijtliten /

"Joan. 9: 28. Sy ſeyden, ghy zijt ſijn Diſcipel. Hoan. 9: 6/14/

27/3 I.

vrage, laat preditatiebebe Jeſing na bit mirakel?

Antw. lijn pieüithte ban hemſeigen batſjn berechte deure mag/

en be goede Herder, bie men ten ſenen moſt bolgen: toonenbebat

aſſe andere Lecraerg/bie het met hem niet en bieſben/maer 2ieſ

moogberg maren/ Joan. 1o: 28. Ick geve myne Schapen het eeu

wige leven. Joan. fo:7/29.

. Vrage ſlaat preditatie hebe Teſug meer/ alg bp op beſttijbt
te# juſalemmag / op het feeſt ban de bernieuming je beg (diemº

pelg ?

Antw. 2tſg hp onberſocht miert/mie ijp mag/ſooſenbebp ront

imt/bat in de Meſſias martl en gaf redenen macromfg in bemaſt

niet geloofden: baet bp oock berálaerbeijn naber/bat ijn bemaere

achtigje Sone Gobtg mag ;'t meith de Jobenſoo ergerbe/batſt

hem mcbcrom mennbente ſteenigen/#oan. 1c: 31. De Joden dan

namen wederom ſteenen op. Hoan.Ic:25/36/39.

-

Avondt
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*

Avondt-geſangh

Op de vijfende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: HAfaſm 18. Ick ſal u lieven en dienen

eendrachtigh, &c.

I,

jºn Teſug mag niet altijtg in berathtingh

dBp ſhabo2 bleerliſijn hemelſche hoogbarijting.

jillaer ſtratfig botſten b'2 poſtelen beſtaen

Gietmiften/mie alg @pper-hooft ſoub gaen.

&amacia miſ Jeſum niet ſogeeren/

#Soo moſt buſtgij na anb'refteben ficeren,

smſonbt boetſchentigb Diſtipºlen upt/

&go miett betſp?ept uit nieumeijepl geſtipt,

2.

“Be Tobenſorbten hem ter bocht te hangen.

ten ttooſte bie met 3iel-bogſt 3ijn behangen.

Hillen ſchold hem/bat in Puppelg gangen gingh. W

3Doe quam tot hem die trotſe jongeling!).

JDaer na miſ jlBartija Jeſum mei tratteren:

. Hilhariaſotijt 't geloofban hem te ſetten,

nieerbe/bibben tegen alle noobt/

oo:3ieſen ſpijg/en oorſt boog baeg'Iijer bgoobt.

3.

#p trant ter maeſtijtſclfs met fijngpanten:

#n mieſtij niet/op be Hoobſche mijg/fijn ſjanben.

#n p?eeg beſoggh ban be &Samaritaen.

toonbc maet die Rijcke mag gegaen.

H#n hielp eenâ92ou/nu ſam met acht bien gaten.

'i âlèag &abbati) beg be2loben tooznigij maren.

aBe 2 blinde mieſth't geſicht te Ziſoam.

39e ſp?iſtug alg de goeie lºerbecquam.

Jl? m 2 - Van
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Van het geneſen van de Water-ſuchti

ge, tot Judas den Verrader.

De vijfende-twintighſte Dagh.

B. Vrage. Hjoe begon het belheere Jeſug te gaen inſijnlaetſtejaer
boogfijn ſtëtoen 3 - e

Antw. De bitterheben ber ſoben mierbenſoo groot) bat men

begon te ſp?eſten ban bein te booûen: «Bijelijtk ſommigehem qua

men maerſcijoumen/bat Herodcs hem ſocijt te booben: maer boog

hn geſegentſjcubt naun/ om Jeruſalem te bermpten batſe gemoon

maren de propheten te bootſen/ſlut.13:34. Jeruſalem, Jeruſalem,

ghy die de Propheten doodt. 4Lur, 13:31/32,

C. Vrage. âBſopbt geſug birroin boog beſphariſten? .

Antw. JBeen bij nact ter maeltijbt ghenoobt5ijnbeban een

qAberſte ber Pijatiſten op be Sabbath, bie noo: habbel hem te ber,

ſoetſien/of bn nothnemanbtſoube bermen gheneſen/ſoo ging hij

inſijn bnng/ente ghenag een materfilthtighglhenſche: Barthy
beſtrafte ijn hare joobaerbigbembt in het ſjaſt-nooben : Ieerenbe

batmen be?ïrme moſt nooben. Qoſi bcbe by baet verſtaenſboog

begbelijtſieniſſe ban beghenoobe gaſten/bic het komen ertuſtere

ben/ bat bei)epbenen in de plaetſe ber joben fouten aen-gbenoa

men#n/ 4Lut. 14:4. Hy genas den Menſche. 4Lnt. 14:10/

13/18/23...g.

C. # ilàat bebe Jeſug/alg ijn uit het bungbet Djariſten

ſ;IIIgl) ?

Antw. #n leerbe beholghenbe&thare/batſeſithmoſfenherrie

ben/ miloenſe 3alighmo:ben/ atleg te verlaten om beg guangt,

ſiuma miſte ; En batſe moſten te boren ontrleggen/hoe bierhaar

hart het ſtijgiſtenbom mare: baer toe booſteſſenbe begelijdeniſſe

van een Gioren-houmer/en man een toningb bietenfirmbetreft!

HLut. 14: 33. Een yeghelijck van u, die niet en verlaet alles wat hy

heeft, en kan mijn Diſcipel niet zijn. HLut. 14:27/28/29.

A. Vrage. âlBat 332ebiratie bebe be #rael alg ijp beſt (Gºoſſenaerg

en#tot## b ijdt

nºw, tºnieerne, 0? De gelijdteniſſeban het af-gehmaele

be Schaep7 dat beijerberſocht/en bonbt: âBan# pen

ningh / die de 32gotim ſocht meterom te binden : «Ense boot be

gelijdeniſſe van hen verloren Sone/bit nanſijnâBabet aen ght

noºien nietbt inghenabe : 3Patijn ootſt alſoogbenegen mag aſſe

arbembt te boen om be perſoten ášonbaren in gijrnabe aen tent*

tijen/ 1Lut. 15: 1. Alle de Tollenaren en sondaren naderden tot

hem
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hem, om hem te hooren. I[ut. 15:4/8/11/22/22.

Vrage. Jllaerſeerbeijn baer barſe ſoo met een bloot komen en

wenſchen honnen behouden mo:ben ?

Antw. JP'een bin: maet ijn toonbe batſc gemelt moſten boen op

bet ſtoningbrijrke bet lºemelen/en batſe baetſelben moſten beſtee

ren: baer toeſtel be ijn boot be gelijtheniſſe ban be onretijtmeerbia

geſientmeeſter/bie ſoige b:ocgij om te ſtonnen ſcben: «En ban ben

B.

rijtſten Jil)an en ban La5atug/ op dat niemanút onder de ſtijfſte

oube mennen/batſeſoo gijematſtelijtſt honnen behouden mo:üell/

ut. 16:16. Een yegelijck doet gewelt op het Koninghrijcke Godts.

HLut.16:1/3/19/zo. -

g:" #iran hn in 't buſonbet notij tot ſtine Diſcipca

Antw. Hjn maerſtboumbe haer ſcherpelijtſte teghen be ergerniſ,

ſen: hij belaſte haer be bloeberiijtſte oerſoeninge; en toonbebaer/

batſe inrhaer beſte merthen noch maet onnutte Dienſt-knechten

boog 45oot maten / ILut. 17: 3. Hy ſeyde, wacht u ſelven. 1Lut.

17 : 2/ Io.

ij# ijeeft fith Chriſtug ban bie tijbt af te ſcruſalem ont

OlIJEn ſº

Antw. j?een/ maer bn gingh boog Samarien meberom na Gali

leen: 4Pp ben megbrennighbeijn bietjien Jilleſactſe / ban mueſrfie

maer een bantſebaerlijtſt tot hem meber fieerbe; en geupaeght 3ijna

be ban be jobatiſeen/manneer dat het ſtioningbrijtſte gſjobtgſoube

ſtomen: ?Intmoogbe be lijccre/aat het niet met uiterlijtſte aenſten

lijtſthembt te bermachten mag / bat het altecbe onbet baet mag/ en

batſe babben toe te ſien/bat niet de bagh beg oogbeelg baet oper

biel/ghelijtſt be &unbt-blocbt be eerſte ilbereidt onbermarijt ober

uam/HLut. 17: 26. Gelijck het geweeſt is in de dagen Noë, alſoo

het oock zijn in de dagen van den Sone des Menſchen. HLut.17:

26/23/28/34. .

Vrage.#mibbelen meeg be lycere aen om ban ben bagh Urg

oogbeelg niet onbetſteng oberpaſſen te mozoen 3

Antw. ipp toonbe/boog de gelijtſteniſſe man be arme ſlºebuine/

enbeban ben onrechtbeerbigen ſlechter: ?Ilg ooth boog het boog

beeſbt van ben Gºoſſenaer/ bie met be phatiſeug op-gingb in ben

@Iempel / batmenghebuprigh moet bibben/ en batmen nederigh

ban herten moet meſen/#Luc.18: 1. Hy ſeyde haer oock een gelijc

keniſſe, daer toe ſtreckende, dat men altijdt moet bidden en niet ver

tragen. HLut.18:5/6/13.

Vrage ilBat biſpunt heeft Teſtig met beſ)ijatiſten geboert ober

het ſtück ban het lyoumelijtſt?

Antw. Hºy biſputeerde met hart ober ben Schepbt-brief/ en

toonde bat uit van ben beginne alſoo niet mag gemeeſt/maer bat

het alſeenlijch een toelatinghe mag bie niet moſt miſbruptfit mo:

Den / 3 laattij. 19:9. Ickſegge u, ſoo wie ſijn Wijf verlaet anders
jl) in 3 dan
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dan om hoererye, en een ander trouwt, die doet overſpel. JPlatth.

19: 4/8/9. -

13. b# ſlBat bebe be ſpeereboe men eenige ſtinbetheng tot hem

:attjt :

Antw. ?tſg begoiſtipelen eenighe Quberg ſofiſtenteberhintte

ren / bieſjaer ſjiimberſtens tot be 13eere Jeſugbrachten / ſoobte

ſtrafte be lºerre bact enſembe/bat het ſtoningbrijrkt bet ipcmelen

noogſoobanighe ſtinuerliens mag: Daer bp boenbe/batmenfith

alg foodanige ſainderheng moſt berneberen/inbien men milbein

ben iiyemethonten/3Blatth. 19: 14. Jeſus ſeyde, der ſulcker is het

Koninghrijcke der Hemelen. jlaart. Ic:15/16. ..

Vrage. 13oe antipoogde de 39eere bien ſongbelingh/ bt meldt

baaegijde mat in ûoen moſt om in ben gemel te komen ?

Antw. ?tig die jongelingh mennbe/bat by aſſe bt geboben on

herhouten babbr/ſoo belaſte bel)eere hem/bat hij aiſijn goebt ten

?Itmenfoube gepen; 't meſtſtijn niet gaerne beoelen baerom mrth

gingh: 25n beſt geſegenthenbrieerbe #eſug/batſoobanigherijtºt

4itchen die bact betroumen ſtellen oh jaer rijtlibom/ in ben ik'

nicſ niet ſtonnen ingaen / JHatth. 19:24. Het is lichter dat een

Kemel gae door een naelden ooghe, dan dat een rijcke ingae in het

Koninghrijcke der Hemelen. 3L)atth. 19:19/20/21.

B. Vrage il)at belofte bebe de libeere aenfootanige bic omſºnent

miſſcaſſeg metſaten ? - -

Antw. 1)n beloofde haer in bitleben een groote bergelbingt) en

na dit ſchen/bet reumige ſeljen/dl)atth. 19: 29. Ghy ſult het ccu

wige leven be-erven. JBatth. 19:27/29. -

B. - Vrage ſtaat miſte de heet te perſiaen genen bon, begelijdeniſ,

ſc ban tie?tchenberg/bie überoepen microen/ſommige teſtſter/tm

andere ter elfder unre ? - -

Antw. lijn miſte hetâBolth boen berſiaen bat be lºtere bootſijn

k:ne gbenade roept manneer ijn mil ; Dat bie beſaeifte gljerotpen

mo:ben/oorſtfionnen 5aligh mo:ben: ente dat niemanbtſaſtturn

bcbuen/ om ober fijn genadige betonningcte mutmuteren/d Plat.

22:15. En is't my niet geoorloft te doen met het myne wat ick wil

Jil)attij.2 /4/8/ſ2. *.

C. vrage, ſlDat monbet-nutrth bebt be lºtert te Bethanien alght

gingh na# :

Antw. jefits na bie pſactſe gaenbe/ berffont bat Lazarus, iſ?

252oeber ban Maria en man Martha fietſt mag : in pettoefbetmet

C.A

idagen tot hij gijeſtognen mag : en ſtomende te Bethanien , heeft ijſ!

Lazaruin opgemetſit/bie nu al begon te ſtintſten in het graf/mant

hn mag atbier dagen boobt gemeeft/ joan.11:43. Jeſus riep met

grooter ſtemme,Lazarus,komt uyt. Joan.11:6/14/32/44.

C. #se ſl3at ig'et meer boog-gbepaſſen op beſe renſe na Jeruſa,

ſem B

Antw. «De #eere 3eſitg boog-ſepbe fijn ipben en##
n 'f mt

- *
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't meItſ ſoo qualith henbeaertgenomen mo:ben ban be?{poſieten/

ibatſe onbet malhanberen tmifteben om üc boogijſte plattfe in

<ſtijgiſti ſtijtſte ; ja dat Jacobus en Johannes boo! tjaer ſt)oeber

- - - - berjocijten/batſe mochtenſitten/te eencaen Chriſti rechter-lanbt/

- be anöcte aen fijn ſtintſter-banbt; melrſte boobaerbige ghebatbteit

- bei?eere beſtraft heeft/Jſlaattij.2o:26. Wie onder u ſal willen groot
- w zijn, die zy uwe Dienaer. jl)atth. 20:16/21/25.

- C. vrage, albatig'ct gebuert/aſgot Berrete Jericho quam 2 . .

- Antw. De heere Jeſug opende de oogjen van een 25linde bie

- aen ben metij ſat: bp beſtabt komen.be/ſagh ſjn 2atijeug/een rnrit

- -- dPberſte oer (dIoſſenaren/ in cen boom ſitten/ De melchte ijl' af-riep/

- M- en bn gingb met hem in ſijn ſjilpg; 't melth aſg bel3fjariſeen qua

-- -- ſich namen/ſooſenbe be ſpeere/batſjn gekomen mag om3aligt te

maſten bat oerloren mag 7 ſluc. 12 ; 9. Jeſus ſcyde, heden is delen

-: huyſe zaligheydt geſchiedt. HLut. 19:3/7/fo.

B. , Vrage. âlBatmfibe belbeert te verſtaengheben/alg hm boe oorſt

## be gelijtheniffe noo!-ſtelbc ban de Talenten?

Antw. 13n bebe bepbariſten en Schrift geſterbeberſtaen/batſt

a? Ijare gaben niet meſ op minning!je lenben/baerom batſe een ſmaet

- - - noabeeſ te vermachten babben/4Lut. 19 : 23. Waerom en hebt ghy

- ---- dan mijn gelt in de banck gegeven. HLilt.19:12/13/15/2c.

A. #" ig'er geſchiet als Heſugbain Jericho renſ de na gee

1'11 -

Antw. 25unten be ſtabt ſtomenbe/ gaf ijn aen bebſinbe Barti

meus het gbeſithte : en hoortgaenbe/ microt bij van tmecantere

25ſinbe na geroepen/om gijeneſinge/ bemeſtſteijn eerſt af-floegh/

both baet na genag ijn beſcluige/dl)attij.2o:34. De Heere inner

state lijck beweegt zijnde met barmhertigheyd, raeckte hare oogen aen,

#ſ: 1 Jlhart. 1o:46/47. J|lhattij.2p:32/33. -

A., Vrage. HDat heben de ſºberp:ieſïerg en 33 jariſten/ algſtraſſe

mºet beſc bingen ban Jeſus hoogben enſagen?

### Antw. &n bzeeſenbe/bat al het âBoitſt ban ſjaer ſoube af paſſen

# tot Jeſum/beſigtente batſe hen miſten boot en/#can.nºg. In
rin dien wy hem alſoo laten geworden, ſy ſullen alle in hem gelooven.

uitg" 'Joan.11:5c/53/57. -

B. #se 3l het mat rebenen ſochten ſil het âBoſch hier toe te liciuca

gen ?

Antw. &n maethten ſjaer mijg / bat be ſtom.cnnen ſtomen ſou

ben/en batſe baetſouben bangen en booben/indien Teſtig in ljet

lenen bleef/om hat firſcyben bat geſitg hemſelben op luierp boot

- ſioningb tegen hen ſtoomftijen ſicnſcr/ Joan.Ir:43.

B. Vrage. #lbat bebe be iPeere Jeſug/alg bn bit verſtont?

Antw, lºn gingh notij eerſt mat bemmelijtſt ter 3nten af na te

ſtabt Ephraim : Daer na/feg bagen boog het 13aeſth-feeſt/gingb hin

na Bethanien, almaer hm man bc Suſter ban Lazarus mrſ mjerbt

ontfangen/en ban Maria met ſtoffelijtſte Nardus gjeſaift/'t meſtſt

jl?tml 4 - #jubaſt
R -
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Judad nuaſijtſt namyboom-gbenen.be/bat itmaetbetquiftinghe

#dotijbel?eere beſtrafte hem/enſente/bat uit mag tot monº

#orlijnbegrafeniſſe gaan: je#n
haeraf, want ſy heeft dit bewaert tot den dagh myner begrafeniſſe.

##### geft ,3
(33e lºot ig #efug te #letiifaſent geſtomen !

Antw. lijn ſtomende# baeghe birijtbm Jeruſalem/

ſonot truecòiſtipulen uit om een 455clinne te leen en uit het nata

fie âPierſ : bemeſtfie tot jem ghebgarijt3ijnbe/ging him baer opfite

, t: ijſjniliftebe in jeruſalem te doen : ###ipulen en de

B.

&rijareſemben bate #icebeten op be &#5eiinne/ om bat #efug bact

#ſiſvennentatſen barſboomen ºp ben meth/enſp

#n4Lof-ſangen als inter Eten in# #lut. 19:38. Sy

E"# gezegent is de Koningh die daer komt in de name des Hee
ren. Jlſattijan:1/3/3. #oan. 12:14/17.

Vºge #oe bieſtſith ûe peere /afé ingeruſalem aenfagh:

t", lºg begon te meenen onethaerºen den Eatºn: op

#nhatbiliothfen tot beter inE aenſtaenbeplas

plagen van bact mochten mijtften/ ILut.19:4. Jeſus weende over

haer: Lut 19:42/#.

# #onnen de Diſcipelen met geloof en dat Jeruſalember
moeſtſoubemoeben?

###ten/maer ſp toont en aen Jeſus begrooteſternen
dan het gijeboum beg (dſeinpelg/tnepnetiöe batſon een metrit niet

ſoubeltonnen het moeſt mogben/maer geſugſenbetothaer/batet

til: tºnen ſteen op hen anderen ſolide blpben/jlèatth.24:1/2/3.
B. Vrage. âlBat Net ene beer ſjaeſtalg ijp in Jeruſalem maggrººt: ûtbe be lºeere/ſooſjael lg bp in Jeruſt

#ginghterſfontinten Gempel) enbe b:tefalle hoge
pcrg en# baet uyt : baer naghenaeijn vele blinde en

kreupele: ende alg ijſ hoogbe/bat eenige opgietſten begeerighmae

###n teſten/ſoo nam hn gijeiegentheist om te ſpreken van

ſjn hoopten opſtandingbe/noot ſeggen nººit met ſommigije boog

beinbehouben ſouben mogben , maar dat oorſt hele nerbarotfoliº

ben blpben : @Tot beneftingheban beſt ſhneſeere/ mierbt'er een

ſtemmegbehoort upt ben benieſ/ $man. 12; 28. Daer quam een

#mmeuyt den Hemel, ſegghende, ick hebbe hem verheerlijckt.

1Lut. 12:45. Joan.12:23/3:/37/42.

C. Vrage bleef Jeſus boennoºts binnen geruſalem?

Antw... #een bn/maet 'g abonbtg na binten gaenbe/quamijn

bra moggeng ozorghmeberom in beſtabt ; en 5emnſe bºmbone

#nhij na een hºge hoorn ºntharennaar:
'opbiubenbe/betnioetſitehn brſelnighe: enſeerde bp uitnoot bat/

dat het gbeſoone ſterftrarijtigjiaſji art. 1:24. Daeromſeggejck

": alle dingen die ghy biddende begeert, ghelooft dat ghyſe ontfan

gen ſult,ende ſy ſtillen ugeworden. jlaattij.21:12/2c/22. Vrage

Sl,

5

i
:
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vrage, ſlaat gheſpietſt heeft be 19erre met bt Querprieſters en

éthzift-geleerde geijouden/aig hun niumcberom binnen Jeruſalem

mag gbeſtomen ? -

Antw. ?Ilg ſin hem byaegbben/ boo? mat macht hy beſe binghen

bebe/ſoo byaegbehn haet/maet van baen de doop Joſjanneg mare/

maet opſp hem niet ſtonden antimoogden/dl)atti). 21:27. Sy ſey

te den, wy weten het niet. dllatth. 21:23. 3ilaart.11:28.

A Vrage. âlBaer toeſteſbe be lipeerebaer boog begelijdteniſſeban be

:" mee éonen die beâBabet in fijn âlBijngaert ſonot 3

, Antw. @Bp barſe geboeſenſouden / batſm maten alg bie &one/

g, bie ſepbe/bat ijp gaen ſouÜe omfijn 3Babette# / IllaEU

bp gingb niet/ illhattb. 21 : 31. Voorwaer ſegge ick u, de Tolle

naers en Hoeren ſullen u voor-gaen. Jlaatth. 21:28/3o. - -

A., Vrage ilbaet toe ſtelde de Beere isſue, bactie ghrijdieniſſe
boo: ban bellèijngaert/en be ondanthbare Lanot-lieben?

- , Antw. @m hart te onertuygen/batſ, die onbandibare Lanot

ſieben maren/ bemeſtfie oerſtooten babben 45obta troume Dita

, naere Z en bie Bobta ášone ten laatſten noch fouben booben/

Jlaattij.21:39/40. Sy dooden den Sone. 3laattij.21:33/36/4C.

Vrage. âlBaer toe ſtelde bp baer hoog begbelijtſieniſſe man be

r, 25auploft/en ban begenoobe «Baſten bie niet komen miloen?

Antw. dBm baet te toonen / bat begbenabe bes Cuangelium&

- eerſt ben #joben miecht aen-geboûen maer bempſe be Joden mega

geroen oefelbige aen te nemen/batſe ſeuben berſtooten mogben/ena

be bat be lºepbenen in haer plaetſe ſouben gberoepen mogûen/

3 laatth. 22:16. De Dienſtknechten uyt-gaende op de wegen,verga

derden alle die ſy vonden. HLuc. 14:16.3 laattij. 22:8/12/13.

C. Vrage: llBat baagen 5ijn Chriſto van de Hoben boog-gbeſtelt?

maerinſt hem mepnten te berfiritſten !

Antw. De Phariſeen ogaegbben hem / of het geoogſoftmare ben

ſiepferſchattingbc te genen: be Sadduceen mcpnben hem te bere

ſtoimmen ober de opſtandighe het booben: be Wet-geleerdequam

blagen meidie het grootſte geboot mag in bellBet : Botſ, bel heere

antimoogbe baet alle ſoo mei/batſe beſtijaemt megh gingen/j laattij.

22:34. De Phariſeen hoorde, dat hy den Sadduceen de mondt ge

ſtopt hadde, dºllatth. 11:15/16/19/32/24/33/35/37.

C. Vrage ipoeanimoogbebaet beigetred,

, Antw. #n enſtijte be Srhattingh-penningh/en baer op binbene

be bet2beeibt bea ſhepſcrg 7 ſepte hij tot be ſobariſten/ geeft ben

#iepſet bat beg ſtemſerg ig/ en GBobe bat ſboöeg ig. (dlot be Saba

buttenſepbe ijp/batſm noch bekracht bobtg/ noth be &thziften

en berftonben/en ijp bemeeg de opſtanbinge upt den booben. (dlot

#"ſepbe bp/bat be ſiefde het grootſte bijebobt mag/

lººdſtil,22, -

C., vrage, heeft beijeerebit ſoo laten benen gaan met een bioote

beantimoogbinge ban biebgagen? -

Jºl? m 5 Antw.
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Antw. Jàeen hp: maer bp bzaegh.be baet ootſt/mfeng $one be

oChriſtug foube meſen: «En alg ſp niet konden animoogben/temp

te hp geabiba Sone3ijnſoube) hoe dat hem ban 3Papiùſijn Heeere

noemde : ſoo begon in ſcherpelijtſt bacrienen te beſtraffen / fpºt

kende een beelbuſbigh wee over baet unt / HTBatth. 23 : 17. wee u

ghy blinde Leydts-lieden JBatth. 23:13/15/23/27/34.
C.E# âBitib'er niet mat bpſonberg hoog onttent be arme ſlºt

e;

Antw. Ha het/mant ſefug fittenbe tegen ober be 35that-hiſit/

ſagij bat een arme llBeoume tmee hſenne H3enninghſſteng baet in

interp/meltſte gabe bnpgeeg boben al dat de ſtijche babben gegbe

ben/#l?art. 12:44. Die heeft van haer gebreck, al wat ſy hadde,daer

in geworpen. Hillart. 12:41/42.
A. I #ge ilBatſ)gebitatie bebe be ſheere ober beſtabt ban Jeruſa

tin :

Antw. ?tig be&Biſcipelen aen hemtoonben bepaſte beboumen

ban beſtabt/en ban ben &Iempel/ſoo boog-ſepbe impact foobanige

tuben/bat niet eenen ſteen op ben anderen gelaten foube mogben:

met eenen boo?-fenbeijn oorſt be bol-cpnbinghe bet ſlBerelbt/enbe

be boo?-feptſtenen maer aen men ben onber-gangb ban 19emelen

ban?terbeſoube honnen bootſien/ 3laatth.24:2. Hier en ſalniet

eenen ſteen op den anderen ghelaten worden. JIBattb. 24:7/14/

24/32.
B. vrage, ſlaat nermaninge gaf gefugaen aſieâ3:ome/tenopfith

tebanbebermarijtinge banijet ennbeber merelbt ?

Antw. #p betmaenbehaer/batſe moſten boogſichtig; mtſen/in

maſten en bibben/ otn ban bien bagh niet ober-maſten te mogben/

baer toe fteſbebn ooth boog de gelijtſteniſſe van bempſe en bmaſt

JThaegijben: 2tig meide ban be Talenten, JI)atth. 24.:44. Daerom

zijt oock ghy bereydt. Jil)artij,24:45/50/51. JIHatth.25:1/2/5/7.

b #tºtmat mertſten milde bei?eere/ batſe meeſtſouben are

epioen ?
Antw. (qIot be mertſten ban ſicfbe en ban barmhertighepbt/

baerom berfoonbebn ben âooitfie/ bat bp in het laatſte ſporterſ

ſoobanige Liebenſoubt ben 13emeiſthentien/bit aen bearme IIit,

ben maten meldabigh gijemeeſt : ſlaaer bathp be onbarmhertigt

na be i3elſe ſoube mpſen/HIBartij.25:35. komt ghy gezegende, want

ick ben hongerigh geweeſt, ende ghy hebt my geſpyſt. Patrijz5:

42/45/46.

1B.

Avondt
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- Avondt-geſangh

Op de vijf-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: HYſalm 2. Waerom raeſt dat volck met

ſulcken hooghmoedt, &c.

I,

- Grobraſothtong #eerenboobt: bp blucht:

'- H dBng geſug leerb be globen tafel plichten.

dPp Sabbath hielp Ijn een pan mater-ſurijt.

H#n ſp?atſt oan bic een @ſoren miſbeſtichten.

13u ſp?atſt ootſt ban't berloren 35thaep en 35one.

oën ban beſlechter bie geen recht en been'

genmact ben rijtſten â9;erſt bier naſou mone.

lºp ſjielp noth tijien Jºlaeſaetſe eer ijp iceb.

2•

#n ſp?atſt tot ſthzith met 't boſch ban HPoëbioet: -

dºen dan be (GIoſſenaet/en hum'lijtr-metten.

e «En hoemen in fijn lBijngaert merchen moet.

den boemen op te ſtimberſteng moet letten.

z lºn merkt de boobe Lagarug : De Sonen

âban Zebedee ontſenbeijn haer bee -

,' tºn toonde hoe dalenten 3ijn te ſoonen. w

r lijn hielp tmce 25{inbe/en ootſt 25attimee.

-o

3 •

Hºp microt geſaift: hm ſat op b &#3eſin.

Hºnfagb Jeruſalem: fijn tranen blieten.

lân blouckt be Dngeboom: ſjn reeb boe in.

#n toonb' mat pautht be leerefoub' genieten

ààanſijnen ſlBijngaert: en dat 252upſofg-gaſten

dàiet quamen: bsogtg ijn fagb beſchatting-ſtift.

gae Joten liſtigh opfijn antmoort paſten

GPpſtijattingh beaegh: Dorij 't ig ſjaer al gemiſt.

van
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Van Judas den Verrader, tot de doodt #
van de Heere Jeſus. r

Deſes-ende twintighſte Dagh.

G. Vrage.#nnu afſe bingen fich teſthitſten tot be bocht

ban bel jeëregiefug :

Antw. Hy ſelve noo!-ſepbe/bat bp natmee bagenſeube ober-ge

ſedert mothen ter baout: âDe overprieſters met brâthaift-ghetter, r.

be/en met beſPuberſingen begâBoltſig bergaberbente ſamen /en ,

beraedtſlaegijben/hoeſp geſum met liſtigbepbtſouben bangben: ,,

Judas Iſcarioth quam tot de jooorſtben ſtaebt en gerathogbertbe

om bertig ſilnere ſpenningen/bat bpºſijn ſlâeeſter geſum/in hart

banbenſoubeſeberen/HLut. 22:6. Judas beloofde het, ende ſocht

gelegentheydt. Jſlaatth.26:1/2. A

Vrage.##geſugboeſoo terſtont gehangen ? :

Antw. dſheen hp/maer bp gaf noch eerſt ogbºe om het ſpaſthate #

eten; 't meltſt hij ootſt bebe : #n meltſte maelrijbt bpſcinematºr in

nam/enbemieſch beboeten bet3lpoſtelen: Baer nafteſbehp het ,

bepfige?{bonbtmaeſ in/JIBatth.26:19. De Diſcipelen bereydeden

### JBattb. 26: 17/18/2o. #joan. 13 : 1/5/9/14. JPattij

26: 26/27, r h

B. Vrage. #oeſtont het met Judas in het eten ban bit Paſcha? t

Antw. et ipccreſcpbe met ontſtelteniſſe/bater onderhaereen is

aenſat/bie hem betraden foube: âlBaer onet be?ipoſtelen met ber, iſ

baeftijepbt malkanberen aenſtenbe/bgaegijben mie het mate; ſelfg

2ſubag ûogſt bgagen/ Benick het Rabbi: Jeſug gafbebeditelijtſt

te berſiaen dat het ſubag mag/d laattij. 26:25. Hy ſeyde,ghy hebt

het geſeght. JBatth.26:22/23.

A. ſ Vrage.gerſtonût het met be anbere ?ſpoſtelen ober beſe boots

egginged

Antw. 2 (gſp nu haer op gberuſt maten/ bat het ſubaa ſoute

3ijn: en aen-gbeſp?often om er be aenſtaenberpben/meinben batſt

hem tot in de booût ſouben bn-binnen/ ſoo boot-ſenbe beigeert

hart/batſe aſſe aen bemfouben ge ergert mo:ben; en in 't bpſon,

ber/ bat 13etrug hem bgiemaciſoude perſaften/dl)atth. 26:34. Eer !

de Haen ghekraeyt ſal hebben, ſult ghy my drie-mael verlochenen.

3 laattij.76:31/35. 4Lut.22:34/38. - t

C. Vrage. 13oe maten boe be?tpoſtelen geſteſt ?

Antw. &# matenſect hebzoeft/ſoo dat in een (drooft-p;ebita

lie bebt oberſijn megijgaen/ belonenbebaer/bat hn benen gingh

om!jaet een plaetſe te berepben in ben ipcmci: batijn te«ren,
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be lieplige ſfeeſt tot baetſoubeſenben: Bat bn tot haer meberom

ſouöe komen: een bat bp baetſoude toe-ſenten /aſſeg mat ſp ban

ben âBaber inſijn name ſouben ſtomen te begeeren/2|oan.14:1, u

herte en worde niet beroert. #joan.14:2/3/9/16/28.

Vrage.# ijp niet anberg tot ijaet gepgebitfit d

Antw. ºja ijn: ſlBant bn leerbeijaer batſe ſogghe moffen bgagen

om bzuchten man goede merrienboogt te brenghen: batſe maiſsan

beren moffenſief hebben : 3Patſt fith moſten mapenen teghen be

baet en berooigingen ban be ſlBetelbt/#loan. 15; 12. Dit is mijn

ghebodt, dat ghy malkanderen lief hebt. Hoan. 15: 1/2 / 14/15/

18/2C.

A., vrage geeft te heere ſich niet gheherlight te horen boot ghehea
ben/eer ijn in handen man ſpine39pannenbieid

r Antw. ga bn: ilBant ijp bebe batbeerlijtſte gebebt/maer in hun

& babt poorſijn herbeerlijtſtingbe/ en boog de beſcherminge van fijn

3: ?ipofielenjenbanſijn Bemepnte op begantſtbe ilBereſût/#loan.
7, 17:II.# Vader, bewaertſe in uwen name. Hoan. 17:5/24.

B. 'Vrage. #g belbeere jeſug binnen Jeruſalem gepangen !

k

*

Antw. jàeen ijp : maer iſp gingh beg nachts upt na ben ſPſijf

bergh met een HLof-ſangh in de monot/en boot-ſemöe meberom/bat

fijn 30pofteſenſouben aiſe van hem bliichten/ 't meſthfi, niet en

ſtonben gbeſoonen? JIlhatth. 26: 36. Jeſus gingh met haer in een

plaetſe, genaemt Gethſemane ſlaatth.26:33.

C. vrage, alPathene geſug in het boften Gethſemane?
; -

,

:

3

|

le

z

::

g,

Antw. #n trabt mat banſijn Biſcipelen af / om te bibben: hn

gheraetſite in een ſtergroote 3ieſ-ſtrijûr / both by onber-mierp fith

ſeinen aen ben miſſe van fijn 3Babet : «En afg bp ſijn Biſcipelen

enbebonbt/ſoo beſtrafte hmſe /ijaer maerſchoumenbe/ bat be

erraber na bp mag/3TBattij.26: 46. Siet hy is na by die my ver

raedt, ſlaatth.26:36/39/41/45. -

A vragen mbº nanºtiserranetſoobiththp?

Antw. Ja, ilBant termijf Heſus nothſpaarſt/ſoo quam Judas

met een beelásoldaten en ander âPgſthaen/gemapent met ſtotſten/

ſmaerben/ en fadielen; en #eſum ſienbe/traint in tot/en gafhem

ten hug/het meſtfie het tentſten mag: âlBaer op be ášoſbaten toe

hielen/enſp bingen geſum alſoo/Jſlaatth. 26: 5o. Doetraden ſy

toe, ende ſloegen de handen aen hem. #loan. 18:3/4/8.

C. : Vrage. âlBat beben be?lpoſtelen in beſt ongelegentijembt !

Antw. De HBeere geſug. mierp ſijn âBangerg met een moogtter

aerben/en mbt haer baer na/batſeſijn?ſpoſtelenfouben ban

laten gaen : ilBaer op ſbetrug ſtout ghemo, ben 3ijnbe/ ſloegh be

3Dienſt ſinecht Hairhug het more af; 't meldt als geſug babt gez

neſen/ en Petrum beſtraft/ſoo 3ijn aſſe be ?ſpoſtelen ban hem gea

g, nlucht/HIHatth. 26:56. Doe vluchtede alle de Diſcipelen, hem ver

|G vrage goeie hermetten gehangen Jeſús gegarne

latende iſlºatth.26:51/54. #Luc.22:51/52.

Autw.
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G.

Antw. #n mietbt na het lºof van belbooge prieſter dCaiapha

gheſembt/ ben ſliertſtelijtſten ſtacút bergabert mag : ?Ilbar

microt by onberſorbt obet fijn Diſcipelen/en oberfijnſtere : Gl

alg ijn fith baer opetſeer met berantmoogbe/ſoo 3ijnber batſtijegt

tungen boost geſtbmen/ bie hem beſtbulbight hebben aan quattrº

tegen ben Glempel geſproken te hebben/both ſi quanten beſtijarmt

#as59. Sy vonden niets. Sloan. 18:19/2c/23. Jklartij.

26 : 6C/61.

Vrage. llBatſen ben ſil dat hij tot na-beel ban ben (dIempel babt

geſpºoſten ?

Antw. &n beſchulbigbben hem/bat hn habt geſembt ben (GIema

pel te ſuſſen af barſten en in briebagen mederom te ſuſſen op-bolk

# :&Potijfjn babt bit geſent ban ben (GIempel ban fijn lichaemº

Oall.2:22.

Vrage. Je ban gefug ban haerbyn-gelaten ?

Antw. dſbeen/maer alg Cajaphas hem ngaegh.be/ ofíjn be 3ont

&Bobta mag; en alg Jiefug ſtube/bat in het mag/ſoo beroo:beel
ben# beg boobtg macroigh ober GBobtſlaſteringhe / jillartij,

26: 66. Sy antwoordende, ſeyden, hy is des doodts ſchuldigh

JTBatth.26:63/64. .

vrage, lºot ging, het ondertuſſtben met be?tpoſtelen?

Antw. De andere berftaſten bact bier en baer/ maet Petrus

quam tot ſijn ongelutſt ootſt binnen beâPoo!-5aleban Caiaphag:

3l3ant btiteitöt mogbenbe/ en aen-gbeſpgolich boog een 3eiſtipt!

ban geſug/ ban een Dienſt-maeght/ heeft in Den HBeere Heſum

berlochent/ met een berbloetſtingbe ban fith felben: Dorijbuy

ten gaenbe/ en van Jeſus aengtjeſten 3ijnbe/ bemeente ºpſplit

# JIBattb. 26: 74. Hy begon ſich te vervloecken. Jlaattij.

26: 73/74.

-#- d©p mattentſten microt HPetrug aenfijnfonben gebarſje

tigh -

Antw. ſºp het ſtraenen ban be #aen/ mant gefing babbebit

boot-ſembt/ battyn hem betſahenſouöe eer belpaen kraspbe.

Vrage lhoe microt boe met geſuggebanbeit/ na bat bp betoog:

beeſt mag 3 -

Antw. Sommigbe beſpotteben hem; anbereſpoumben hem in

# aengheftijt; andere ſloegen hem; andere beberſtrenfijn aengt

ichte/enbeſpottchen met fijn 33gophetiſch-ampt/d Laattij.26: 67.

Sy ſloegen hem met vuyſten. jl)art.15:2. #Lut. 22:64/65.

Vrage. #oeftont het onbertuſſchen met benâBerrabet Judas?

Antw. ?lig ijp ſagij dat geſug betoogbeeſt mag/ſooſjabt ijp bt

roum: hr haatbt het geſotaen bedBuer-prieſters meberom/ en het

henbefijnſtbuſt: âBoth bn ijaer geen trooſt binnenbe/mierpijn het

geſtt in ben Kiſempel/enbe berijingh bemſeinen/Jſlºlatti. 27: 24

Judasſeyde,ick hebbe geſondight,verradende het onſchuldig bloed.

#oan.18:28. JIBattij.37:4/5/ö. - - - - - v ge

raſº,
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, Vrage, ſjeeft ben Joodtſchen Haacht Jeſum geboobt !

Antw. jàren: mart be myſeſn ſeſbe geen macht haüben om mee

manbt te ûooûen/ ſoo hebbenſe ſjem geſepbt tot ben ſtomennſen

3tabt-boubet Pilatus, en hebben hem albaer beſtbulbigfjt/bati

oproer vermechte, dat iſp beſchattinge beg ſliepſcrg tegen-ſp?atſt;

bat bp beïn ſeinen tot ſtioningb opinierp : both Jeſua beante

moogbe meeſt aiſeg met ſtil-ſmngen/JIBattl).27:12. Als hy beſchul

dight wierdt,en antwoorde hy niets. jlaattij. 18:28/33.

Vrage. 1)oe bloegh fithſ)iiatug d

Antw. #tig hij alſea haüt onberſocht/ſoo herſtſaerbehp/bat beſe

gefug onſtluſoigl) mag : gbelijdt bp bp beſt bethſatinghe norij

bieef/alg in hem tot betobtmbabt geſonöen/bie oorſ geen ſchuſht

in btſen geſug habt gebonben/HLur.23:14. Pilatus ſeyde,ick hebbe

deſen menſche in uwe tegenwoordigheydt ondervraeght, ende en

hebbe geen ſchult in hem gevonden. HLut.23:5/7/11.

A. Vrage. Liethem boelAiſatug band

Antw. jàren : maer afg be ſoben beg te heftigher menhielden

met beſchuldigen/ſoo gaf baer Hºilatug bekeure/offm #eſum/ban

offin de ſilhoogbenaer Barrabam miſben ſogghelaten hebben ; op

hope batſe Jeſum ſouben begeeren : Both ſp epſchten Barrabam

bzn/ en miſöen bat Heftig ſolibe geſttupſt mogben/ſLut.23:18. Sy

riepen,wegh met deſen,ende laet ons Barrabam los. #oan.18:4C.

2. Vrage.# maetſtte het piſatug boogtg d -

Antw. ?lſg hp nu bitſimiſg ijabbe gijetunght bandſhgiſti one

ſtbuſût: en alg # ootſt gemaerſchoumt mag banfijn ſ@gouteghen

een onrechtbaerbigbnonnig ban brſen #efug: alg bp aſſemittee

Ien te bergeefg babt boog-genonien om Heſium Iog te laten: ja alg

bp. Heſium babt laten geeffelen / en hem alſoo aen de Hoben beta

toonde / om baer tot meöe-ſpben te bemeghen: en aſgaſſeg te bera

geefg mag/ja alg baer oproer begon te ontſtacn/ en batſe Bilatum

bgepgb.be met be ongenade ban ben ſhepſet: 35oo bermeeg bp gee

fum ter boobt/enbe gaf hem ober om gehtunſt te mogben/jiljattij.

26:24. Pilatus oordeelde dat haren eyſch geſchieden ſoude. JIBattij.

27:19/21/23.4Iut,23:18. -

C. Vrage. ## mierbt%jeſilg boe gehanbeſt !

Antw, lºn mierbt heſpot/beſpogen / geſlagen/en gegeeſfeſt: én

beiden hem een purpere jl)anteiaen/ſpſette en een boogne ſtroo,

, #ſijn booft/ en ſloegen bact op met een ſtict-ſtorit: dEn bit gee

baen3ijnbe/bebenſm ben fijn enge fiſeebeten meberom aen/en ſepa

benhem upt beſtabt tuſſchen fmee dlhoogbenaerg/na het Baſge

belbt / 3 laattij.27:32. Daer wierden oock twee andere quaed-doen

ders gheleydt, om met hem ghedoodt te worden. 3Platth. 27: 27.

3ilaart, 15:16.

1A vrage ipot hieltitfith Jeſus in beſcupt-ſephingt ?

Antw. jàiet teghen-ſtaenbe bat bpºſijn enghen hrung moſtbgae

gijen/ 't meith ſjem ſog bermloepbe/ bat Simon vaner"#
- UIls

--
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bmongen moſt mo?ben om hem te helpen blagen ; ſoo ginghi

dijbtſamelijtſt ter hoopt : «En alg hem beet âBolſir noigbot/b

meenten en hem beſtiaegbben/ ſoo ſenbeijn haetaen / batſen

robet hem/maer ober haer ſeiben/en ober hart ſtinberheng ſoubt

meenen/ beuopie ſooſmate binghen ober haer komen foubeu/illi

23:28. Hy ſeyde, ghy Dochters van Jeruſalem, en weent nietok

my. #Luc. 23:26/29/3o.

A. Vrage i3oe ig ljet op het ſbaſge-beſbt toe-gbegaen 3

Autw. 35cipeere ºliefug ig bact tuſſchen thuee dl hoogbenarij

gehrupſt: fijnſtleeberen3ijn ban be 35oſbaten boot het ſot groºt

en als tip botſte/ſoo gaf men hem ſupre en bittere ſlBijnten in

ken/bicijn niet bgintiten# Sy kruycigden hen

aldaer. 3 lºatth.27:33/34. jl)art.15:23. -23:33

C. Vrage. HBot bloegljſtth%jefug aen ben ſitupte 3

Antw. lijn gaf een manoe iſ hoogbenaren be belofte van ben ik

mei : hm babtſijnâBaber noo: fijne #ruttigberg : bn benaiſji

JIBoeber Maria aen fijn 3Diſcipct Johanneg: huftſaegboetnriq

imt batijn ban 45obt beriaten mag: «En epnbelijtk met ten gron

te ſtemme roepen.be/ bat het nu alles was volbracht, gaf in het

geeſt/enbe ig alſoo geſto2ben / HLut.23:46. Hy ſeyde, Vader in uw

handen bevele ick mynen geeſt. 3 laatth.27: 46. 23:40/42/43,

"Hoan. 19:25/26. -

B. vrage. Ig'er niet mat monberg gebeurt/termpie Chriſtus af

het ſtrupte bingh/ en naſijn boobt ! -

Antw. ga het unant termpie bp nothiebenbigh mag) ontſian

'er een groote bupſferniſſe/ bie met bgie uuren bungbe : jaſj,

boobtſtheurbe betâBoog-hanghſe Segºdtempelg : âPeartbebaſ

be; be 3teenrotſen kloofben: «En bele?ſf-geſto beneftonbenul

uptbare graben / #TBatth. 27: 52. De graven wierdenghcopent

*##3. #Lut. 23:47.

C. ij# R bzucht beben beſe tentſtenen in behertenbtr (ſot

002UEten &

Antw. Sommige/biehem noch gheſaffert babben/alg benuil

aen het ſtrupte hingb/blemen berhard van herten: anbereklopt."

met ontſtelteniſſe op haer botſten : maer een ſpooft-inan uitbar

bp ſtonbr/verheerlijthte bobt/en beleebt bat beſen gefug beÃ"

ne Boots mag/Jſllatth.27:54. Hy ſeyde, waerlijckdeſe was Godt

Sone. #Lut.23:47.

A. vrage. #oe is't tot-gegaen met Chriſti boobe Litbatm 8

Antw. joſephuan?ltimathea/en dàitobemug/op het tot ſtan

ban Pilatus/hebben het van het ſtruiig ghenomen/entertijd in

een nieum ºpgaft begraben: éoth beïshariſten/inbathtigh;ijn,

bat gefug geſproken battnanſijn opſtanbinge/bequamen matig

han Pilatus om het graf te persegheſen/en om iPatht bartb:

ſfeiſen / om bat fijne Diſcipelen bent niet beg nathtg quamen fit'

ſen/Jſlaattij.27: 64. Sy ſeyden tot Pilatus, beveelt dat het##
* - CIT
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ſekert werde tot denderden dagh toe. dblatth. 27: 58/59. Joan.

19:39/41. Hlut.23:53/54/56.

Avondt-geſangh -

Op de ſes-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: Hºſalm r. Die niet en gaet in der Godt

looſenraedt, &c.

I•

de goobſtbeſtaebt beſloten geſtig boobt/

die meer/mant ſubag baer 't betraebt aenhoobt

- - - (ſBng 3eſilg moub' noch eerſt het Baſtija eten.

* * * goot heeft bp gſubagfijnberraebt het meten.

19n bebe ban fijn ſterben een herhaef.

«En tot een teetſten gaf ijp 't?tbonöttmaeſ.

2•

3Doe gingh ijn bibben in Betſemane:

#aer bleetſt het batbn infijn ziele ſee.

n babt bat b eſbe both niet miſten ſlapen,

de quam 't âBerraberg-rot met licht en mapen.

- dil?en ſenb hem na be 3act ban oſajaphag.

1 &p oogbceſden dat ijn boot-ſtijuſbigb mag.

- JBabat fijn boſch mag op be blucht geraerkt.

35oo heeft# HPetrus ſchandelijtſt perſaecht.

gEn Jubag heeft hemſeinen opgehangen.

3Poe guam bn tot iPilatus alg genangen. - w

gººiefotjtſijn bambom/'t mag aſſeg boot niet;

&oo dat ijn boothem 25atrabag (og ſiet.

4.

#n gingb/in menigbfmacbt/na 4Golgotha.

moſt met 35nmon/'t ſittupg houbt ſlepen na.

T miert geſtrunſt met ſlaooibenaerg: ſil gaben

13cm bittte baantſt: hmſtorf: bet boobe graben

dBntſloten : 'tgantſtfje Scljepſcſ tentfteng gaf.

* RPoe nam hem #oſeph ban"#"af. Van
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Van de opſtandinghe uyt den dooden

des Heeren Chriſti, tot den Hooft-man

Cornelius.

De ſeven-ende-twintighſte Dagh.

A. Vrage. ſg be ſheere Jefug in het graf gebleben?

Antw. jàcen: maer alg ſommige ſjobtſbienſtige 33goumen op .

ben berben bagh na fijn begrafeniſſe/ 3ijnbe ben eerſten bagh het

meſte/tot het graf quannen om het iLichaem begi?eeren te ſalnen/

ſoo bebonben ſil bat bei?eere mag op-geſtaen/bolgens het getup

gheniffshan be ºngelen die ſubp het graf bonben/#lBatth.28:6.

De Engelſeyde, hy en is hier niet, want hy is op-geſtaen. Lut.14:

1/2/3. Jean.20:1/2/3.
GL.m:” âlBag bitterſtont bekenbt en gelooft bathp op-gjeſtan

Antw. dſheen: mant aig Maria Magdalena ben?Ipoffelen tuam

aenſeggen/bat Jeſug in het graf niet en mag/ſooſlepen Petrus en

Johannes om ſtrijdt na het graf/ en bonnen betlebigh : Parijſ,

maren noch in tmpfeſinghe/tot bat hem beheere aen Maria Mag

dalena hertoonde in de ghebaente van een (bonenier/ en barrarm,

ſp?ckenbe/ficijbeſtent maeckte/en ſaft gaf/om bit aen be3lpoſtelen

teberkondigen/#loan.zo: 16. Jeſusſeyde tot haer, Maria!ſyhaer

om-keerende, ſeyde, Rabboni! #joan.zo:11/15. -

B. ſt# JWRaet boe gingb het met de HIParijterg biebp het graf

DITUEn E

Antw. 3Boebe Engel af-baeſbe in een aerbt-bebinghe/ om ben

ſteen af te mentcſen ban het graf/ ſoo mierben beſlBathtergalg

3Boobe/bioben ban het graf/en maetſtten beſc ſafte beſtent: Dotſ)

be globenſtochten baer met geſot om/op batſe ſouben umtſiropen/

bat be Diſtipelen ûeg nachtg het 4Lichaem ban geſus babben gijze

ſtolen/Jil)atth.28: 15. Sy het geit genomen hebbende, deden gelijck

ſy geleert waren. Slºartij.2I:II/13/14.

B. ' Vrage. 3ſen mat eiſtipelen heeft fith geſitg eerſt vertoont?

Antw.2ſentmee Diſtipelen bie trooſteloog na het bietſt Emaus

gingen : 2bp meidie Jeſus quam op ben megbaſg een onbeſtendt

ſtenfiger/both aſſoo/bat Ijn haer upt beÃŠthgiften onbermeed/bot

bat de Meſſias moſt ſterben: Baer naghebeöen 3ijn.be om bp baet

te bernachten/fathp met baer ouer maeſtijbt/en alg in het broobt

bgarſt /mierben fit hem kennende, both bn mag babelijtſt nanºbaer

megh/#Inr. 24: 31. Hare oogen wierden geopent , ende ſy kenden

heni Hut. 24:14/15/19/2c/25/29.

, Viagº

(
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r

:- C. Vrage.

"

-

#

#

C. Vrage. ſl3aer miert jefug boe meer gefien !

Antw. ?lig beſetmee biſcipelen meber-keerben na geruſalem

tot be eibe/ en beg anonbtg bn een 3ijnbe/ verhaelten batſm ben

#eere geſien habben, en termijfſnijier oanſpraken/fogſtomt Je

ſus in het miùben ban baet/ en menſthte haer vrede : ſlBaer oner

algfn ſeer berhaeſt maten/ ſoo boobt hp ſijn IIitbaemaen/ batſe

pem taſten en boeien ſouben/tot bemijg dat bp het ſtipe mag : en

bp nerlichte baer verſtanbt alſoo / en meeſterſſite haer in baer?tpoe

ſtelſtijap/ſon batſe het begonnen te geſoonen/ %joan. 26: 2o. Dit

heſeydt hebbende, toonde hy haer ſyne handen. 3 oan. 2o: 19.

## geſing hemſeſbe h ſaten ſien ?n notIJ meer laten. Tien d

Antw.# ilBant na batbnacht bagen baet na/ meberom

ſith aen haer babt nertoont/inſonberijepbt om Thomas miſſe/bie

noth ongfjeſoouigb mag ; ášoo heeft bp fich bact na ootſt geopene

baert aen be2Zee ban Tyberias, baet toe hem aenſepbinghe gaf be

âBiſtiſ-bangſt/bie Petrus, Thomas, en andere babben beſtofnen op

# iBoogöt/#joan. 21:7. De Diſcipel die de Heere liefhadde, ſey

e, het is de Heere. Joan. 21:1/5/9/12/14. Joan.20:26/27.

Vrage. âlBatt'ſamen-ſp?aeth biedt geſug. ûoe met 33etrug !

Antw.. ?tig bp petrum tot bgie-macſ toe babbe gebgaeght/offin

hem liefbabbe/ en bat 33etrug ſjabt geantimoogst/ja Heere: ášoo

benaſ bij hem de meube nanſijn ASchaepſteng/en boot-ſembt hem/

boog mat boobt hm & Bout betijeerlijtſten foube/ #joan. 21: 17. Hy

ſeyde, weydt myne Schapen. Joan.21:15/17/2o.

A. Vrage. Heeft ſich geſtig niet meer laten ſten?

Antw... #a bp/mant aig be3Biſtipelen na Galileen ghegaen mae

ren/ſoo ig #eſtig baer bn baergheſiomen; en heeft haer laſt gegee
ben om het dºuangelium te p?ebitſten aen aſſen âBoitſten/en om te

Doopen: met beſe bn-gaenbe belofte/batſe niet fouben beſthabight

mogben/maer batbn methaer/en niet bate iPa-bolgerg ſoube mee

fen tot aen be boſenmöinge ban bellBereidt/iſlaattij,28:16. De elf

Diſcipelen zijn henen ghegaen na Galileen. jlaart. 16: 15/17/18.

3lhattb.28:17/19. -

C. Vrage. âlBatig op beſc H32ebitatie geboight !

Antw, jàa bat# beettigb bagen met beſinne habt gheſpgoe

hen/na bat ijp haethaüt onūermeſen in de ſaken nanſijn tierthe:

na dat in baet belaſtbabt te Jeruſalem te berblpben/om ben #ema

ſigen obeeſt te ontfangen; en na batijn haer ge5egent babbe/ſoo ig

bp ban baet op-gbebaren na ben lºemei/ onder belofte boog rmee

«Engelen/batbn eeng meberom folitie komen/2ſtt. 1:9. Hy wierdt

op-genomen daer ſy het ſagen, ende een wolcke nam hem wegh van

hare oogen. 2ttt..1:5/7/10/12. -

c":#ſtelen na batterjeere Jeſſemae op
gebaren ten lºemel !

Antw. Ép hterben meberom na Jeruſalem/ſg bleben tent zathe

- j?n 2 tig blijtk
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tighlijtſt bij een inghebeten en ſinterkingen7 enbeſnſtelben boot

het lot Matheum tot ?{poſtcl/in beplaetſe ban #ubag ûenâBetta2

ber/Art. 1:26. Het lot viel op Matheum, ?ttt. 1:12/14.

A. #e #g de belofte van het ſenben ûeg i3epſigen Geeſteg bere

- llit rºb

Antw. Ta: âlBant na bat be ſheere gefug tijien bagen mag op

gebaren na een 13emel/ſoo maten be?tpoſtcſen bp malhanteren:

«En doe guam ſneltjtſt een gljetunt dan ben 19emel alg een ſterthe

minuf/met bperigje tongen die op de Apoſtelen mierden gijeften:

«Enbeſp mierbenaiſe foobert uit met ben lºeplighen Beeſt / batſe

terftunt in aſſerten talen begonnen te prebithen/ 3ttt.2: 4. Sy ſpra

ken met andere talen, nadat haer de Geeſt gafuyt te ſpreken.#

2: I/3/8. - -

B. Vrage. âbat bruthtbcbe beſc 13:ebitatie ?

Antw. Sommigje ſpottcben met be?tpoſtcſen/ enbeſthoſben

baer noo:3D:ontſtaertg; maer andere mierdenſoo bemogen/bat.

ſt ontſtelf3ijnūe ober het booben van Jeſug/Betriraebt bolgly

ben: &#p ſieten fith boopen/ en bekeerden ſith tot het Chriſten-ge

Hoobe/ſoo bat'er op bien bagl) moel bgie bunſent mieröen tot Chris

ſtenen/Art. 2:37. Sy ſeyden, wat ſullen wy doen Mannen, Broeders,

3itt. 2:12/13/41. -

B. . Vrage. 12ebben be?{poſtelen gheen miraſieſenghebaen om hart

ſecre te berfterrſten 3

Antw. jaſp : âlBant alg Petrus en Johannes na ben @ſempel

gingen/ſoo maetſtten ſp een ſiteupelen 25ebelaer geſont: «En baer

ober bebenſ, een lºgebitatie van de ijeere Jeſug/sermanende het

âBolth tot beheeringe/?{tt. 3:6. Petrus ſeyde, in den nama des Hee

ren Jeſu, ſtaet op, en wandelt. ?ttt. 3:2/19/25.

c. Vrage. ii)oe namen bit be Mbariſten en Schrift-geleerden op 3

Antw. #n ontboden. De afpoſtelen Z en verhobenhaerſcherpte

ſijth/batſe in ben name Jeſu niet meer fouben prebirſten: Dotjbe

Apoſtelen betuugbben batſe aſsobt meer moſten ghehoogſamen alg

bedllenſtben: Daer bp gingen ſp tot nietige gijcheben/bibbende

gBobt om julpe tegeng bate HPpanden/?ttt.4: 31. Als ſy gebeden

hadden,wierdt de plaetſe, in welcken ſy vergadert waren, beweeght.

2ütt. 2:3/18/19. - - - -

C. - Vrage. 1)oe onber-bielben fith be ſtijgiſtenen in die tijbt/ten op:

fitijt ban het tijbtiijche lebend -

Antw. Röer bracht ſijn goederen tot be?{poffelen/ op batnite

manbt gheb getii babbe/ en alſoo ijabben ſin met maffianderen aſſe

goederen gijemenn/3ïct.4:3# Eenyegelijckwierdt uyt-gedeylt, na

dat elck van nooden hadde. #7

B. Vrage. Debenſ, bit aſſe oprechtelijtſt

Antw.. JBeen: âlDant Ananias en Saphyraſijn33;oum/netſiothe,

ten ooſſi baer?tther /maet fin hielden dan ben piijg mat boot hart

af en ſpioen/batſ, al ben prijs gaven: @m meſtſie gjenepn#
gin
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en leugenſ hembe met de doobt 3ijn geſtraft/?{tt.5:5. Ananias viel

neder, en gafden geeſt. ?{rt. 5:2/4/10. -

C. Vrage. #oe bieſot ſtrij be Joobtſche ſfaebt tegen be3ſpoſtelen !

Antw. 2ïlg be ?ſpoſtcſen beel monberen beiden / foo batſelfg

boot beſchaoume ban 3Petrug bele gijeneſen mierben : 35oo heb

benſm baerghemangben ghenomen/ban boo? nemen 5ijnbebaer te

- booden/bemnie be24poſtelen onbetſettelijtſt miſben p2ebitſten ban

be 19eere Jeſug; bothſu mierben boog een Engelbertoſt: baer na

namenſn haer/en ſteiben baet boo? ben ſiaen: both ſil 3ijn op ben

racor ban Gamaliel log gelaten / na batſe gegeeſſelt matcn/meiſke

geefſeſingef, met nieugijbe ontfingen /?ſtty:35. Gamalielſeyde,

# Iſraelitiſche Mannen, ſiet voor u, wat ghy doet, aen-gaende de

e Menſchen. ?Itt.5:15/18/34/40. r

B. ſt Vrage.ging， betaiſeg in de GBijemepnte bet (ſijgiſtenen bgeebt2

gein toe d

Antw. HBeen: âlBant baer ontſtont tmiſtinge ober be bcbienina

ge ber2Irmen: bp meitſt boog-bai racbtſaem microt geoogüeelt eea

nige dſl Aannen te ſteſſen/ bieafſeen haer mertſt ſouben nlaſten ban

het bedienen ber?ºrmen/gelijtk ſit bact tot ſcoen Hillannen berhoe

ren/ontier bemeſthemag Stephanus, 2trt. 6:6. De Apoſtelenleyden

haer de handen op. ?Itt.6:1/2/5.

B. Vrage. H#oe ig ljet Stephanug gegaen ?

Antw, goempſeijn een moerigh3 lâan mag/bie ootſt grootebina

ghen bebe/foo fghm ban be Joden beſchulbight/bat bp laſterlijtſt

regen ſlºoſeg/ en tegen ben dempeſ habt gijeſproken: hier op gea

bangen 3ijnbe/niet tegenſtaenbeſijn heftige berantmoogbinge/igt

bp bunten beſtabt geſepbt/en boont gbeſtcenight; maer in eenen

ſcheren Saulus groot behagen manl/?{rt. 7: 58. Sy wierpen hem de

## ende ſteenighden hem. ?Irt. 6: 8/14. ?Itt. 6: 2/55/66.

ft. 8: I.

A. Vrage. Hij oeftont het boe niet bedºemennte ber qſhgiffenen? . '

Antw. De 35hemennte microt betmoeft en herſtront: ſag mebe

Philippus be qDiakon/ofe Chriſtum aen bele pſaetſen pgebitfite/en

beſe monteren bebe/?ſrt.8: 4. Sy dan die verſtroyt waren, verkon

dighden het woordt. 2Trt.8:3:5.

C. Vrage. âbat meber-baten hebben Petrus en Philippus gebabt ?

Antw. Detrne geſonben5ijnüe na Samarien, bonot aſbaet $fa

mon ben Çoonenaer/ ben melrken in ſcherpelijtſt beſtrafte : «En

3Dijiſippug ontmoetebe/boſgheng belaſtban een gºngcI/ op ben

megb een JI)oog-man/bemoeitſie bp hoopte/?tct.8: 38. Hy doopte

hem. ?ſtt.8:13/21/27 -

C. Vrage. l'oe ig 't gegaen met Saulus bieſoo een behagen habt ges

ſjabt in de booût ban,Stephanugd

Antw. ?tſg bn na Damaſcus repfbe met 252ieben ban ben Jooba

ſchen ſtartt/ om de gijgiſtenen te vangen en te booben/fooig ſyn

op ben megh boog een ſtemme man# bel)eere uit Den#
jf? 11 3 g
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geſtut / en fijn herte is berantert/ſoo bat bij tot betoïſtipri Ana

nias gingij om geboopt te mo?ben/?itt. 9: 4. Hy hoorde een ſtem

me die tot hem ſeyde, Saul, Saul, wat vervolght ghy my. ?Itt.9:1/

2/II/I2.

C. Vrage. Hboe ig het boogte met Saulus gegaen :

Antw. ?IIg bn nu beſteert 3ijnbe/ ſtijgiſtum met pber prebitſtte/

ſooſemben be goden hem lagen om hem te booben: Both begºiſe

tipelen dit betſtaen hebben.be/ſoo hebben ſp hem beg narijrg in een

JllanÜe boog een benſtct af-gbelaten/ en alſoo ig hp bit ghebaet

onthoinen/?itt. 9: 25. Sy lieten hem neder door den muyr. âtt.

9 : 2C/ 23.

A. Vrage, ſlaat heeft Petrus ontrent beſe tijbt gebaen?

Antw. ?tig be ſºenlepnten aſ-omme bacbe babben op beſe tijbt)

- ſonig HPetrug ooth te Lydda ghekomen/en heeft aſbaet Eneas ges

nefen/bie arbt jaren gberaetſit te hebbe babtgbelegen. Baer na te

#loppe komen.be/heeft bp be ſBobt5alige BiſtipeſinneTabitha, bie

geſtoppen mag/meberom lebenbigh gemactſit/?{tt.9:4o. Hy ſeyde,

Tabitha, ſtaet op. ?Itt.9:31/33/36/38.

Avondt-geſangh

op de ſeven-ende twintigſte Dagh van de Maendt.

Stemme: HPſalm 8. O onſe Godt en Heer ſeer -

hoogh gepreſen, &c.

I•

#g ljetrig upt het graf meer opgereſen:

lyn beeb ben ſobenfijn herſtinninghb,eeſen,

- lijn gingb na dºnnaus en Jeruſalem.

Jllen ſtenbeljem aen fijne bacbe-ſtem.

- 2

tºn toonbt ſhemag ſijn boodſteken 3nbe

p'martſite Petrus en be ann're hipbe.

1 gaf ijaer laſt tot leeringh ban fijn boſrit.

aboe moet ijn op ten #emel/in een moſtſt,

3

JIBgfijíag miert tot 3ſpoſtel berkoren:

35n bogſten noch ſjaer ſtem niet laten booren,

3De 3)inrter-bagh gafhaer een grootet 43eeſt.

gDoe ſpaaftenſp ban Jeſug/onbengeeſt,

4.

'tâDoſtft miert gehoopt: ſinbaarhten haregoeb'ren,

Jlſtaer 3betrug ſtrafte gierige gemoeid'ren.
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-

“Be goobſche ſtaebt berboob' berg nieumeſleer. -

JIBaet borgſp miſten ſp/eſten boog baet libeet.

5.

3Boe kreegh 't Biaſten-ampt be eerſte ſl3etten/

dBmbeter op het Armen bienſt te letten.

3De Hoben bieſen Stephanugſtratr aen :

gEn beiden hem tºt booût# bupten gaen.

- 33biſippug heeft ben JIBoogman onbermeſen.

gDamaſcua babt noog A5auſſeet te bietſen:

Hijp micrbt beſteert. #3etrug ſpaark/4Enea

âſbogt meer geſont. Hººp merkte (diabitſja.

*

Van Cornelins den Hooft-man, tot

- Paulus te Athenen.

De acht-ende-twintighſte Dagh.

B. #. âl3aer hielûtſith petrug/nabat bp Tabithababt op-gee

metfit

Antw. #p onthielt ſith noth te Joppe, bij eenen ſcheren &Simon

bie een Lelier-uerenner mag/ ##ijp baet ban baen ban be

#ooft-man ſogneſiug mietbt onthoben/?itt,9: 43. Hy bleef vele

dagen te Jo- pe.

TB. Vrage. #emmiecbt hp bandſogneſiug ontboben ?

A. Vrage.

Antw. «Togneſiug belooft-man te oſſeſareen / een hobthauthe

tigh.Jſlaan/ſagbinſijn gehebt een gºngel/bit hem belaſte om Bea

trum te onthieben/op bat bp boog hem in het ſh?iſtenbom mocht

onderricht mogben/gelijtſtºfjn ootſt bebeſſentenbena Joppe tot 33ca

-##banſinne Dienaren/?itt. To:8. Hy ſondtſe na Joppe.

tt. Io:2/4/5/7.

A. Vrage. âlBaer in mag HPetrug beſith/termpſe beſc 3Dienſt-finerije

ten aen-quamen ? -

Antw. Hºu mag op het barſt ban het huurg in een bertrethinghe

ban finnen ; en bp fagh een groot bat met aſſeriep Dieren ban ben

lbemeſaf-baſen/met laſt om te# en te eten/'t meſtſt bebuna

be/bat bp belbepbenen moſt beheeren/Art. 1o: 1o. Over hem viel

een vertreckinge van ſinnen. 3Trt. IC:II/I3/I4.

HBettug na ſogneſiug toe-gereuft 4g

* * Antw.# ; ijn ig beganberen baeghs berrenſt na dſogneſiug

tot/met hem nemenoe eenige 252oeberen/Art 1c:23. Petrus gingh

met haer henen.

A. Vrage. âDat beteſp/alg ijp nu#" mag gekomen?

'- In 4
AntW.
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Antw, lijn binnente Corneliug met hele andere op fijn ſtomſte

marijtenbe7 begon terſtont tepgebitſten ban beroepinge berijema

benen/en ban he5aligbepbt die in gijgiſto mag te beſtomen/?ttt.

1o: 4c. Hy feyde, deſen Jeſum heeft Godt op geweckt ten derden

dage. ?ſtr. 1c:33/34/42/43. -

C. Vrage laat nºucht heeft beſt logebitatie gebaen : ,, ..
Antw. ?{ls bedIoeljoogberg geloofden/foo ig beljepſige ſterft

op ſjaer ghcbaſſen; 't meitſie alg 33etrugſagij/foo heeft buſe boen

boopen / ?Itt. Io: 44. De Heylge Geeſt viel op alle die het woordt

hoorden. 3ttt.Ic:47/48.

B. - Vrage. #oe is het op-gijenomen bp be ambete 25goeberen in

Juba/bat betrus tot be ſºepbenen mag gegaen : -

Antw. De beſteerbe upt be jobcntmiſteben met hem hier ober,

botbalg ſjn hart begantithefaſte babbeberhaeſbt/ſoo marenſn mei

bergbenoeg jr/?{ttor. 11:18. Als ſy dit hoorden,waren ſy tevreden,

ende verheerlijckten Godt. 3ïctot 11:2/5. - -

Vrage. H)oe gingij het met ben loopban het Chriſtenbom?

Antw. Die gijene be meltſte netſtropt mareh boo: herſtherbe

HIambtſthappen/ombepernolgingebien om Stephanus milie mag
ontſtaen/berſtonbigbben gefilm metſoutanianen: urig Dat bele

ſjeigobigl) muterben; 't meſtſt alg üe 25goeberen te ſeruſalembtt* .

ſtonden/ſoofonbeni Barnabam na3Intiorhien/biealbaer beghes

loonige ſter berftertite in ben Hºecre/ en martſite bat begeloouigt

Chriſtenen mietben genaemt/ Attor.11:23. Hyvermaende haer,

datſe alle met een voor-nemen des herten by den Heere blyven

ſouden. ?Itter. 11:19/21/24. -

te:" il)arender boe ootſt onder be Chriſtenen eenigt p?opſje
ºl ºf

Antw. In het : mant onber andere 33;opheten/ quam ootſt

Agabus tot intiochien/en booz-ſenbe/bat'er een groote hongberg

nooit foute ſtomen : Soo dat de 252ocberen hier boo: bemerght

mietbeit/ eenigſte onderſtanbt teſenben aen beetjemennten bie in

#ubramaren/ ?ttt..11:27. In de ſelvighe dagen, quamen eenighe

Propheten af van Jeruſalem. Art. 11:28/29, -

C.E# Zijn bedºemcunten ſomber andere oerboſginghengjes

tſt ?

Antw. JBeen: mant Herodes eerbolgbbe bedºemenntt/en boos

bc Jacobum ben 252oeber Jojannig met ben ſmaerbe/ en ſettebe

3Nëttuin in de gevangeniſſe/miſtenbe hem op het Saefth-feeſt boog

het âDoſtſi boogt-bzengen / ?{ttor.12: r. Herodes ſloegh de handen

aen ſommige van de Gemeynte. ?ttt. 12:2/3/5.

A. Vrage. #g jYetrug gehangen gebieden ? -

- Antw. #Been: Hilaer als ban begjemennte eenghebuprighgte

bebt mietötghebaenroo:fijn borſoffinge/ſoo heeft Bobtſjnoºn

geſ gheſon.ben beg naturg 7 die de gevangeniſſe heeft geopent/ in

HYettum op fijn pane boeten geficit/ ?fttov. 12 : 8. De Engel#
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# Petrum, werpt uwen mantel om, ende volght my. 2Ettor. 12 :

/7/9/ Io.

B. Vrage llBat bebe 13etrug/alg hm nu mag ſog gelaten ?

Antw. 19n gingbita betſjung ban Maria, be 3Poeber ban Mar

cus, baer üe 35eloo bigbebn maſhanberen maren/en baer üeſe ſafte

berijaelot behbenbe/met laſt/ batſe hartſtilſouben houten / bere

reuſ de br ban baer / ?irt. 12: 16. Sy ſagen hem, ende ontſetteden,

haer. ?Itt.12:12/17.

C. Vrage. Haoe ig het lijcrobeg gegaen : -

Antw. âlg ljerobcg na Ceſáreen bertrothen mag/ban mennin

ge5ijnûete oogſogen tegen de Tyriers en Sydoniers,ſoo ûche bn een

Oratie tot het Dolth in een gaatjtighhitebt: ilBaer in/alg bpfith

op het toe-juptijen ban het âBoſch berboobaeröighbe/ſoo mirrot bp

met iDogmen geſlagen/bie jem houbt aten/?ltt.12 : 23. Van ſton

: den aen ſloegh hem een Engel des Heeren. 3itt. 12:2o/22.

C. . Vrage. Hyoe ig het gijegaen met het pgebithen ban Saulus, bie nu

- beſteert mag d -

- Antw. ?tig belieplige Geeſt belaſt habbe/batmen Barnabam en
Saulum foube af-ſonbeten tot het luertſt heg bienſteg/ſoo ig áSalle

Iug ennöelijtſt/nabeel renſeng/ootſt gekomen tot Salamis, almaer

Saulus be ſieben ſorbt te behreren : 't meſtſ afg Elymas be (doo

benaer miſte beletten/ ſoo ſloegh bemášaulug met blinbthemot;

hier boog miert de Stadt-ſjoubet Sergius Paulus bemogen een ſtijgia

# te mocben / ?ttt..13:II. Hy ſeyde, ghy ſult blindt zijn. ?Itt.13:

2/3/ IO/ 12. -

A. Vrage. âlBaer heeft Saulus,(die na beſc tijbt genaemt miert 3Paua

ſug) meer gepgebitfit ? s - -

Antw. 1)nig dorſt te Antiochien geſtomen/almaerijn in besma

nagoge gegaen 5ijnbe op ben Sabbath, ſoo bebe hr een lange ſnee

bitatiebang 50ürg melùaüen aen het gloobtſtijeâBoltſt: inſonbera

bembt hoe dat bobt de belofte van den Meſſias aen Banib gebaen/

nu haüüe berbuit boog Jeſum ſtijgiſtum/in muien nu be 3aiighenb

tebekomen mag/?itt.13:16. Paulus ſtondt op, en wenckte met de

handt. 2ttt..13:14/17/25/32, -

Vrage. lºoe ig beſejàgebitatie op-genomen bp het HPoſtſt ?

Antw. âBelegcſooföen/inſonberijcpbt bieuvt be lºepbenen mae

ren/berſoetſtenbe/batſp na acht dagen geſelbigemdotten mebera

om moriſten booren; maer he joben berffieten het moo:bt/ente

betmetfiten berbolgingen tegen Paulum/en tegen be ſ5eloobige /

?Art.13:5o. De Joden verweckten vervolgingen tegen Paulum. ?Itt.
13:41/42/45/48/51.

C. Vrage. #oe hebben het Saulus en Barnabas boogtg gemaetht :

Antw. &n5ijn te tonien geſtomen/en hebben bacr beſe Jioben

enijenbenen beſteert ; 't meſtſi alg De 4Dngeſoonige onber de loe

bengualitſt oº-namen/en tegen hart een op toernetmethten/ſoo

batje in perijtſtel maren om": te ſuſſen mogüen/ſoo#
- 2 n 5 -

B.
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na Lyſtren geblucht/2Trt.14:1. Een groote menighte van Joden en

Griecken geloofden. ?Itt. 14:2/3/5.

C. Vrage. t bebenſm te Lyſtren? -

Antw. (GIe Lyſtren maeritten ſp geſont een ſlaan bie ban fijn gee

hoogte af mag kreupel gijemeeft : het meſtite be25urgerg ſoube

meegh.be/ batſe Barnabain hielden boog Jupiter, en Paulum boot

Mercurius, bie baer #embenſe?tfgoben maaren/ en batſe baermiſe

ben offeren ; 't meſtſi Baulug en 25arnabag met groote moeite

Hijtſtbepbt moſten tegen gaen/?{rt.14:18. Sy wederhielden de Scha

renauwlijcks, dat ſy haer niet en offerden. ?{tt. 14:ro/13/15. ,,
B. n:# 25ienen be?lpoſtelen in ſoo een aenſtenlijtſtijepbt bp bit

GIſht ºf

Antw. JBeen: JTBaer alg bacr eenige ongeloobige #foben qua

tuſſen ban# en ban Antiochien, bit be &tijate ober-reben/

# ſteenigijbenſ, Paulum / en ſleepten hem ter ſtabt upt boot

oobt: 3Bothijn omringht 3ijnbeban be Diſtipelen/ſtonbt op/en

berrenſbe beganberen baeghg na Derben, baerſm beet HLieben hea

keerben; en ſoo nooitg oerrenſenbe/ permaenden ſp alle beloont,

ge/batſebaet berenden moſten/ om boot beeiberbautſsingen in het

#foningbrijtſte obobte in te garn/?Itt. 14:19. Syſteemighden Pau

lum. 2ttt. 14:2C/23.
A. #" 2Zijnber geen timiftingen ontſtaen onber be beloonight

er:

Antw. Ja ber: mant aig ſp te Antiochien meberom ghtkomen

maten/ſoo quamen baereenigge beheerbe globen/ bie miſben bate

men de ſtijgiſtenen unt be# beſnubenſoube; ſl3aet ober

3Paulug en 25arnabag na geruſalem tot ie?lpoſtelen mierden afa

gbeſonten/ om haer goebt binnen ober beſt ſake te berſiaen/ #tt

15:# Daergheſchiede geen kleyne tegenſtandt en twiſtinge. âtt.

15:1/3/5.

B. Vrage. âPat hebben be3tpoſtelen ober beſe ſake geoorbtelt?

Antw. De?tpoſtelen beſloten/ batmen beidenbenen hier mete

niet ſoube belaſten ; maer batſe haer ſoube ogbineren/ſich te onte

bouben ban?[fgoben-offer / pan biotbt / ban het perffithtelenbe

ban hoererpe/3ïrt. 15: 28. Het heeft den Heyligen Geeſtende ons

goedt gedacht, ulieden gheen meerderen laſt op te leggen. àtt.15:

7/r1/19/22.

C. Vrage. Zijn begDiſtipulen in hart renſen altijbtg met maſkame

beren b2echtſaem gemeeft ? -

Antw. Jpeenſ : mant baulug en 25arnabag geratiften in

timiſtinge/ of nten Marcusmebe nemen ſoube of niet: ášoo batſ,

ban maſhanberen 3ijn gljeſthentien / Barnabas jlhattum met hem

nemenbe/ en 33aulug nain Silas met ſith/2ſttor.15:39. Daeront

ſtont dan een verbitteringe. ?Ittor.15:36/37/4o.

C. Vrage. #oe gingb het met berenſe ban 33auſugd
Antw. Paulug quam te Derben, en te Lyſtren, en#TI

- mOthellfſla
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motheum,om berfmatſte 252oeberen miſſe: baer na/alg ſjn be Or

donnantien ber?Apoſtelen aen de ſtemcpnten babt over-gbegeten/

en ban menningje mag na Aſien te repſen/om aſbaer te plebithen/

mierbt ijp dan ben ii). «Beeſt helet/ende miert gheſonben/boog het

geſitijte bgn een j|Pateboniſtijdlaan in ſijn ſlacp/na Macedonien

te gaen/ om albaer ljet 45uangelium te berſtondigen?ütt. 16:9. Van

Paulo wierdt in der macht een geſichte geſien. ?itt.16:3/7/ro.

B. Vrage. âlBatig'er in Macedonien hoo!-gemaſſen ?

Antw. 2 (g hp hunten beſtab Philippis pgebitſtre/ſoo míerbt het

#ban Lydia op een buſonberempſe man ben ipeere geopent/ſoo

tſn en ſjaet jupg glycloonigij 3ijnde gijcmo ben / gijeüoopt3ijn/

##:#het herte. ?ltt.16:13/15. 9

B. Vrage. ilàatig bact meer geſtbiebt ?

Antw. Een ſchere Bienſtmaeght/ bie een maerſeggen ben geeſt

babt/en bietjaer ſlBeeſter groote minſttoe bracht / riep bitſimiſg

imt ban Paulug en áëiſag ; Deſe Menſchen ſijn Dienſt-knechten

Godts, des Alderhooghſten, die ons den wegh der zaligheydt ver

kondigen: 't melth aig het te beſe dagen bungbe/foo bgeef3Paulug

bien aſbeeſt upt ban haet/?lict.16:18. Paulus was hier over te onvre

den. ?Itt. 16:16/r7.

C. Vrage lpoe 3ijn Paulus en Silas bier ober gebarend

t Antw. De lºceren van beſc 3Dienſtmaeght/fiende bar haer ghee

1min op-hielút 7 beſtſaegbben de 2 poſtelen aen be #ooft-mannen

ban op-roer/ en batſe ongeoorlofbe3eben berkonbigbben: ilBaet

zobet Panlus en Silas gegeeffeſt 3ijnbe/ſoo3ijnſe in het Bijebangen

bupg geſet/?{tt.16: 22. De Schare ſtondt geſamentlijck tegen haer

op. ?Itt.16:19/21/23.

E. Tvrage. Hoe is het Paulus en Silas in de gehangeniſſe gegaend

Antw. dſg ſp beg nachts een ILof-ſanghſongen/ſoo ig betoge

bangen-hung boog een aerötheninge op gijeſprongen; 't meith be

Sepier bernemen.be/ en mennenbebatfijn 65ebangbene ontbiucht

maren/miſte bp bemſeinen hoo! ſteken: Both hoorenbebat Pau

lus en Silas bact noch maren/ſooepſthte bp licht/quambp baer/en

bieIboog haetneber/bgagenbe mat bm boen moſt om 5alig te mog*

ben/?ſtr. 16: 28. Paulus riep met grooter ſtemme, en doet u ſelven

geen quaedt, want wy zijn alle hier. ?Itt.16:25/26/3o.

A. Vrage. #oe ig beſe ſafte bozberg af-geloopen !

Antw. De âtotſ-maerber gijtſoobigb gbemo!ben 3ijnbe met be

ſnel nam haer in burg/mieſtijbaer monnen af/enig met beſtane

, ban baer gedoopt: 'Bee morgeng ontſingh ºp laſt om haer ſoa te

laten gaen ; maer be?lpoſtelen mengherben bit /miſſenbeban be

dſBberighenbt upt-gbelepbt mozilen/gbelijtſt gljeſthicbtig/ 2lttor.

16:3 / Sy baden haer datſe uyt de ſtadt ſouden gaen. ?Attor. 16:31/

33/30/40.

Avondt
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- Avondt-geſangh

Op deacht-ende-twintighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: {pſalm 5o. Godt die der Goden Heer is

ſpreken ſal, &c.

I•

«ermijf ºobtſpetro een geſithte gaf)
- 35oo ſoniſt Cogneſiug fijn 25oben af;

lijn gingh met barr. 25arnabag morſightgen)

(ſBm in obobtg megen bapper boogt te gaen.

2{gabugſp?atſt danſmare hongerg-nooben.

lperobeg heeft Hatobum ſaten bouben.

2e

JTAaët 33etrug ig boog gºobtg ºngeïberloſt.

Hjerobeg miert bet bupit ilbomen koſt.

een paulug ſtrafte boe ooth &#ipmag/

(ſ)m dat bin &Sergio tot hino'ringh mag.

Hºm p2ebiritte tot globe en tot Hºenben.

3boeijeeftijnſtcijban Hoben afgeſtbepben.

3•

#matthte oorheen kreupel ſtaan geſont."

geelbegb'nen brachten offet: matt terſtont

JEen ſteenight hem: ijn tactfiteunt bie noobt

3Doe babt de ſtijgiften ſliertſt het#
3tig j)aulug elberg 't moogot miſbebechonben:

#n miert na 3 Placebomien geſonben.

4.

#pgehitſte op eber Sabbath-bagh.

3tſg HImbia ootſt heſen 33auſum ſagb/

Één miert beheert. Geen maerſeggenben 45eeft

#lBag in een Pienſt-maeght noo: Baulug bengeeſt.

lºp miert gehangen: maet beſtijgith begiBeeren'.

#eeftijen benaëtotft-mactbet moeſt toen htſtreren.
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Van Paulus te Athenen, tot Felix.

De negen-ende-twintighſte Dagh.

C. Iu.:- #oe ig'et berberg toe-gbegaen met ben tienſt van paus -

B. Vrage. Zijn be?ij

Antw. Paulus en Silas te @Theſſalonira gekomen3ijnbe/pgebitha

ten baer gefum Chriſtum bele babbatijen ſamgij ; botgala ſoma

nuige geïoonigh mietben/ſoo hebben de ongehoogſame Toben op

toer permetht boo2 eenige booſt Jl)annen / en bieten op het bung

# aen / maerſm mepnoen bat be?lpofielen maren ; both

het ââoltſt microt boog Jaſon in ſtilte ghehzacht/ ?Itt.17:9. Sy ont

fingen van Jaſon# 3ſtt. 17:2/5/8.

offelen batt noch ſange gebleben ?

Antw. dBeenſe: 3llaerfp 3ijn beg nachtg na Bereen gerenſt/en

bonben bact beel beter (dIoe-joogberg alg te Theſſalonica, 2[ct.

17: 11. Sy ontſingen het woordt met alle toe-genegentheydt. ?ttt.

17: IC/ 12.

A. Vrage. tienten be2ſpoſtcſen baet in nzebe binnen ?

Antw. dſheenſe : Hilhaer be ongheloo bigbe globen quamen han

(qſtjeſſalonira/ en bermethten ooth biet oproet tegengijaer/ſoo dat

3Paulug genoobtſaetſit mag na Athenen te betremſen/ ?ttt..17:13.

De Joden beweeghden de Schare. ?Itt.17:14.

# B. Vrage. llpat heeft pauſug te ?ſtbenen gebaen :

Antw. Çermplein aſbart de ſtomſte ban Silas en Timotheus

bermarijte/ſoo# bp beſtabt beſien/en benirſbende beſe?{fgo

ben/mierbtfijn geeſt ontſtelten : Doth ſienbe een?Iſtaet baet op

ſtonût den onbekenden Godt, nam bp gelegenthenbt om can ben

##enÜe ban fijn Sone Cljgiſiug te pgebiclien/3ſttor.17:

17/19/23/26.

A. Vrage. âDat nutht htbebe prebitatie van pauſug te Athenen:

Antw. âSommighe hoogben hem uwt nieumg-gieriglycybt: ana

bere namen beſt prebiratie in nader bebenthiuge; andere ſpotteva
üe met :3Dochſommigbegbeloofden/onder meſtfie ooth mag

Dionyſius Areopagita, ?Itt.17:34. Sommige Mannen hingen hem

aen. Ö 18:32.

C.i: #age #t na toe trotſt pauſug/boe ijp man?ftijenen berrenſa

erg -

Antw. H#n quam te forinthen/ en baer binnenbe behcheerbe

#lobe Aquila,ſoo bleef in bij ſjem/ en onderhielbt hem ſeinen met

(denten te maken; botijſoo/bat hp onbertuſſchen Heſium bperige

lijſt pgebirſtte/?let. 18:4. Hy handelde op elcken Sabbath in de Syna

goge. Att, 18:1/3. Vrage.
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. C. Vrage. #ºg Paulug ſjietſange gebienen ?

D.

C.

Antw. 2tig ſjn memnûete netreuſen / bempſe begoben ſoo hebíe

# teghenſtanbt beben/ ſoo belaſte obobt hem in de nacht/bat ijp

er noch nerroepen ſoube / om bat ſjobt baer beeſâBoltſte babbe/

bat beſteert moſt mogben/ſoo bat 3Daulug haer geblebenig een jaer

en ſtg maentjen/?itt. 18:19. De Heereſeyde, en zijt niet bevreeſt,
maer ſpreeckt,ende en ſwijght niet.## I•

Vrage. #oe íg biteunbelijtſt hier met 33auſo af-geloopend

Antw. âſg Gallio, étabt-boubet mag gemotban/ſgoftonbenbe

#oben heftighlijtſ, tegijen Paulum op : goog mien als Paulus

berſtijenen mag/ſoo milde Gallio ober het ſtutſi ban Religie gheen

oogbeel genen : 35oo bat |Paulug albaer noch eenighe bagenutte

binnenbe/ban ſcifg betrepfoe na Epheſen, almaer fjn begbeheerbe

Apollos bonb/?ltt.18:28. Hy overtuyghde de Joden met grooten

ernſt in het openbaer. ?Itt. 18:19/24/27.

Vrage albat heeft Paulug te ºpheſen gebaen : ,,

Antw. ?Iig bn baet eenigſje JBiftipuien bonbt / bieban Apollos

geboopt maten; both niet met onber-meſen in begaben beslºeps

ligen geeſteg/ ſoo icºbehm hart te bannen op/ſoo batſt ben ben,

ligen gſfeeſt ontfingen : ?liſoo ſocijt bp gantſthetmee jaren ſangh

bat 3Boltſt tot het diljgiſtendom te bemegen/2ttt..19:6. De Heylige

Geeſt quam op haer. 2Hrt. 19:1/2/5. -

Vrage. 13oe mierben bepgebitatien ban3Paulug beneftight?

Antw. dſbobt bebe groote monber-tepchenen boog Bauſum/ſoo

batſtifg beÃšiethe gheneſen mferben/ aſſimen maer ſijn goabel en

ſijnſmeet-boerit tot ſjaer bracht/?Itt. 19:11. Godt dede ongewoon- T.

ſijcke krachten door de handen Pauli. ?Ittor.19:12.

Vrage. HiPatig bier meer geſtbiebt ?

Antw. #ig ſommige #fobenſ,jnbeſtben &enen van beſPier
pgieſter Sceva, bie2Beſmeerberg maren/baer onbermonbenin ben

name Jeſu bebooſe Beeſten upt te bannen : #Sooſprongbeenbte

ſeten.jſpenſchetjaer op't lijf/en ſcheutbeijaer beſtſeeberen af: rote

te ontſtelteni

(ſoober-boetſien openbaerlijtſt herbaanben/2ſtt.19:19. Sy verbran

## , die vijftigh duyſent ſilverlinghen waerdighwaren.

ft. 19:16/18.

Vrage. #g er niet noch nerg bpſonberg boog-gbepaſſen omtrent

be &ilber-fmit&Demetriug d

Antw. ga het: mant afg Paulus betâBoſtk af maenbeban be

3lfgoben-bienſt van be ?tfgoöinne Diana, en bat Demetrius met

ſijn acnhangh/bie filbere (QIempelkeng maetſtten boog bat 25eelbt/

penbe/bat# 'meiffenbe/ maer haer niet: "Dit gafſoogrode,

e onbct betààoitſt / bat beſeftch bekeerden/ en barr !

ſagen bat baer minſt ſcube perminberen : 35oo bermethtenſir een

groot oproer in beſtabt/en Diana miertſter boogh geroemt: both

be &tabt-bouber ſtilte beſen oproer ſter boogſtrijrighlijth/ àrt.

19; 32. Sy riepen, de eene dit, en de ander wat anders. Art.19:27/

34/36/4C. Vrage,
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c. vrage, ſpaerig #baulug baer nagaen piebidienſt

Antw. HP.a bat in berftbepbe plaetſen babt beſocht/fght te

Troas gekomen/ almaer hp op den eerſten dagh der weke heeft het

#eplige?inonbtmaeſ gehouden met be 3Diſtipelen van bieplaetſe /

en bebe een langhe ſygebitatie bie tot in den mibber-nacht bungbe/

Paulus handelde met haer, ſullende des anderen daeghs verreyſen

2ürt.2c; 5.

" A- #" baer onbet bie logebitatie niet mat bpſonberg boot

Antw. Ja het: ſpant een ſcher Hongbelingh/ met name Euty

chus, in bebenſter ſittenbe/en in# raftenbe/biel ban boben nea

ber boobt : 3Both 33aulug maethte hem meberom icbenbigh/?ltt.

2c:9. Hy viel van de derde ſolderinge nederwaerts. ?Itt.zo: 12.

C. u:" lgoe noaberbeboe ſpaulug boogte ſijn repſe na Jeruſa

Antw. @Ie Mileten gekomen 3ijnbe/ontboobt bn bp hem be ſBue

berſingen van Epheſen, ben meſthen bp perhaeſbebe ghetroumiga

benist en arbepbtſaembepbt banſijn bienſt/in het berftonbigen ban

alſe ben taebt ſbootgaen ſjaer: en hoe bp met ep'gen banden geara

bepbt babbe omfijn ſtoft: 3Baer na heeft bp baerghemaerſtijoumt

tegen bepaiſche Leeraerg/en belaſt batſe boog begbijemennte / en

boog haer ſeiben goebeſogghe ſouben baagen: Bit ghebaen 3ijnbe/

knieſoenſn teſamen neber/haben (Bobr / en ſchepben met tranen

1oan ben amberen/2/'tt. 20:38. Bedroeft zijnde, aldermeeſt over het

woordt, dat hy geſeydt hadde, dat ſy ſijn aengeſichte niet meer ſien

ſouden. ?Ert.zc:17/22/26/28/34.

C. Vrage. #g hem beſe renſe ban Jeruſalem niet af-geraben ?

Antw. Ja bet: âlBant te Tyrus komen.be/ennerſtaenbe bathys

te Jeruſalem in perijtheſ foube3tjn/baten ſp/bat ijn baet niet na

toe ſounerenſen: Dorp bemertſtenbebat 13auſugboog-gbenomen

babbeſijn bienſt te berbuſſen/alfoube hp baerom moeten ſternen/

ſoo ondermierpenſp hart ben miſſt begipeeren/Art.21:14. Syſey

den, den wille des Heeren geſchiede.

B. ſt# ilBat heeft bp te#jeruſalem gebaen/bot bp baet mag ges

onnen rº

Antw. #p met groote blijbtſthap van de 25toeberen ontfangen

ijnbe/berhaeſbeljoe ſjobt fijn dienſt babt ghe5egent: 3Doch bera

ſfaenbe/ batmen hem na gaf dat ijp af-biel ban bellBetten JBoa

ſtg: éoo heeft hij op raebt ber25goederen/ met noth bier iſlºane

menſijn ijooft beſchoren op be goodiſche mnfe/ en ig aſſoo in ben

(qIempel gegaen/?irt.21:24. Sy ſeyden, doet de onkoſten met haar,

op dat ſy het hooft beſcheren mogen. 2ïct.21:21/22/26.

Vrage. âBiel beſt ſafie met upt? -

Antw. Jheen ! mant ſommige globen ban Aſien hartfienbe in

ben (GIempel/ſoo beroerben ſp het apoſtſt/en namen Bauſum en bie

Jllannen gijebangijen/om batſjp boog G5:ietſten ſooſ,"E:

Eºr
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n (ſempel onthepſigt babbe: jaſh memnbeu3Pauſumte booben/

?Art.21:3C. De geheele ſtadt quam in roere. ?ttt..21:27/28/29.

C. Vrage. #oe ig 33aulug bifgebaet ontſtomen !

Antw. De 4Pnerſte ber25enbequatmen met Solbatenaen) en 't

namenſPauſum in tjaer gemetot/hem ſtuntende niet meehetenen/ |

en lieten hem na de ſleger-plaetſe brengen/ mant ſn honden niet iſ

booten mat datmen tot ſaffe ban 33aullig babbe/?ſrt.21:34. Onder a

de Schare, riep de eene dit, en de ander wat anders. ?{rt.21:31/32,

Vrage iſ ietſbaulug bitſoo ſtilſmugente boogbp gaen? .

Antw. JReen bm : âlBant aig bp ban bel)ooft mannen mitrit t

aengeſien noo: een ſcher «Egmptenaer die het ſpooft mag bannier

bunſent JHoogbenaren : en als figupt hem betftonben batbp uit

niet en mag/maer dat hp een jobiſth.dk)an mag/ſoo heeft bp/op :

, betrappen ſtaenbe/fijn berantmooguiginghe ghebaen/betbaltmix

ſijn eerſte leben; bact naſijn beſteeringe/ en hoe ijn in ben (GIempd

een gheſichte gheſien babt / maer bood hem belaſt microtºſeſim

oChriſtum te pgebirſten tot be lpenbenen/?itt.22:18. De Heereſer

de tot my, ſpoedt u, ende gaet in der haeſte uyt Jeruſalem, want ſy

en ſullen u ghetuygeniſſe van my niet aen-nemen. 2ttt. 21:38/39.

2ſtt. 22:1/4/7/14.

C. Vrage. âlBat upt-komſt babt beſt ſinne berantinoogbingt? *

Antw. De Joden/eerſt een minietijtte hem in ſtilhepbtgenoot

hebben.be/3ijn mederom oproerigly gemo:ben/ roepenbe/ batſhalve

ſuG onmaerbigh mag langer te ſenen : âlBaer op de#
ſummiepmuente geeffelen ; both berftaenbe/ batijn een 25u

ban ſtomen mag/ſoo ſieten ſnijemban/pan geeffelinge/matt ont'

boben ben jooötſtijen ſtaebt/enficiden pauſum boothart/?itt.

# Syriepen,wegh van der aerden met ſulck eenen. #tt 22:23/

26/29/3o.

Vrage. #oe gingh het 33auſo met ben joobtſthen ſlacht?
AntW.# jàauſtig ſich beriep op fijn goede iſ onſcientit/ſoo

mierbt ijp ûoot laſt van Ananias bcijooge-pgieſter/geſlagen/ben

meſtſicnijmſcherpelijtſt beſtrafte : Baer na ſprekende bank op.

ſtanbinge upt ben nooien/mierben beSadduceen en Phariſtenen,

ber maſſianierentmiftighoner beſen ºpbeloofg-artikel, en hij

boog-bai maten beſBharifeen be oogſafte/bat 3Paulug onſtbullig)

mierttberkſaertban baer/?ttt..23:9. Wy en vinden geen quaedt in

deſen menſche 3Trt.23:1/3/8. -

Vrage. “Bingh Paulug ûoe bgn benen ?

Antw. heen in : JIſlaer alg beijoeft mannen hem meberom
in be# fteſben/foo herhonben fith beertigh JPlannen/

met een beroſoetſtingbe/ ban niet eet te ſuſſen eten/ ban na batſe

# fouten ghcboobt hebben/afghn beg anderen barghg tot

dBber-pgiefferg foube gheſepbt mogben/ onbet ſchijn ban noth

maelg boogbaer onberſocht te ſuſſen merben/ 2ittor. 23:14. Sy
ſeyden tot de Over-prieſters, wy hebben ons ſelven met# Wer

- WIOCg
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+ vloeckinghe vervloecekt. 3ittor. 23: 12/13.

B. Vrage. Hg 13aulug van de globen om-gebgacht ?

- Antw. dPeen by: âIBant gheſijck de Heere beg nachtg hem babt

- berftercht/boog een boogſegginge/bat íjn ootſt te Romen van hem

-- ſolide gefungen/ſoo beſtierbe bei?eere be ſafte alſog/bat betášoonte

je van 13auliášuſter beſet'ſamen-ſmeringe babt gijeijoogt/ bie het

- gen iPauſo behenbt maetſite : 3Pauing ſenbt bit Soontje aen be

- A9ooft-man om dit te openbaren/ bemeſthetmet bonbert áolbae

-z tën en tſchentigly ſtupterg liet gbercet maſten/ en ghehgoût baer

# nepſighlijcft fouten ober-bgengijen na Ceſareen tot

-- tien# Felix, 't meltſt ootſt alſoo ig gbeſchicht/?ittor.

#j 33. Sy hebben Paulum voor hem gheſtelt. ?Ictor.23 : 16/17/

2 1/23/34. -

- Avondt-geſangh

Op de negen-ende-twintigſte Daghvande Maendt.

e- Stemme: 33ſalm 2. Waerom raeſt dat volck met

- ſulcken hooghmoedt, &c.

E - \

Ie

de globe noebt: 3Jaſon ſtelt haer te baten. -

12aulug ontbiucht: ijn pgebitfitt ?trijenen

(diegen?lfgoben-bienſt: ijn renſt meer heen

#lhet minder nautiſt/ban inſijn dienſt boog benen.

mon hp?Iguilafijn bgooot met meetſten.

angen/ſaet hem ſpattio meer gaen.

- #ſtichtt' gepijeſen een ber beſte ſterrſten.

jn ſjogbei miert ben ſtrandten aengebaen.

2.

ofen booſe 45eeſt ſpgongijſeben dſlaan op 't lijf/

3Pie Jeſus naem in haer beſmetingb boeröen,

, #p ſtraft Diana'g?tfgobiſch bebrijf:

dBemetriug hierom het boſrit beroerbe.

bieſbt te @Iroag 't?ſbonbtmaeſ beg lijeeren:

pacerſite; «Eutpchug niet ſlapenb' neer.

metht hem op. ibn guamb ofpijeſerg lteren

aer macht tegen d'aënſtaertbe ſtettergſeer. *

#n guam met anb'te#gaaien
(3ſen (GIempel in: ijn miert terſtont gegrepen/

3lig JHoogberg-hooft: Be#"hoogt deeg"#
0 -
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en mactht gereebt bepnnigende repert.

# ſtreegh/boo? laſt ban?{naniag/ſlagen

5e goben ſmoeren t' ſamen tot ſijn boobt.

3ijn Sufferg &oon ontbetſite beſe ſagen.

5oo ractſite HYaulug b?n upt beſe noobt.

Van de Stadt-houder Felix, totJo

hannes in Patmos.

De dertighſte Dagh.

e vrage, ſjoetg't Paulo boot benaetant-boubet relig: 3 , ,

Antw. 2ïlg Felix be 25eſtbulbigerg dan laaulug vermacht te/ !

eer bn hem hoogbe / foo ig Ananias be Hbooge-prieſter met be (Bu2

betſingen netſtijenen met hart hebben de Tertullum tºt2fobotaet:

ºnbeaſon begonnen in pauſum te beſthulbiggen/bat hººi peſte

#/niebeſefte het Nazarenen nietſ",
ſtont/en ben ófeuipei haot gbeſocht te ontheiligen, 't meſtſtooth

het gemenmeiboſthſenbe alſoote meſenſ maar opE fithnere

#bootbeſpoeniſſe manſijn beloof en bootſienſt /3itt.

#TSyſtyden, wy hebben deſen Man bevonden te zijn een peſte. C

3Itt.24: I'#/8.

A. vrage, je pauſus op beſt beſchuldigingentrooſbººt,

A#w. #) mant te staot houter Felixſtelbehºſa tip:/
tot bat beijooft-man Claudius Byſias, uit Batillili! babtomer-ge,

#omenzijn: ºndertuſſtheat" ,
bat men Paulo beriichtingegbeoenfoube inſijn gbepangeniſſe/en

Natmen niemand ſoutienerjinoeren hemaan te ſpºtſien/ätt. 23:24.

Hy beval dat Paulus ſoude verlichtinge hebben. #"

B. vrage, goe heeft Felixnoiberg met Paulo gebanbelt:
Antw. # onthoopt hem ſomtijdig om met hemteſy: hoe

vennºtenijſ: geint dan auto te ſuſſen ontfangen dºodja,
3Paulug begon methen te ſpreken ban vechtueerbi ban Ilia8

iigjenbt/en man het laetſte dBotticeſ/ſon mierbt Felix ſett ontſtelt/

#ſonbt#uum man hem/#itta4:25. Felix wierdtſeer bevreeſt.

htt..24324/26. -

C.ſ#" ipreft Felix het vonnis gijemtſen over bt ſalteban 13au

Antw. Jarenbr: maar Felixlatente Paulum in bestaan:
binnen/ten met obenaiſe van de globen; ſoa is nagen.E be

#tabt-houbet inſijnplaetſe ghekomen: dºnnéale be oben utº,

ſorpten bar Paulu, na jeruſalem ſaiſoºgbeboert moſoen/ op barſt

hem op ben wegb fouten mogen ombrengijen/foo heeftiet-E:
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A.

C.

B,

niet toegeſtaen/maer heeft gemiſt batſijn Beſchuldigerg boo? benu

te Ceſareen ſouben komen: almaet alg be ſoben 33aululn bitteta

lijtſt beſchuſbigbben/en aſg Hòauſugſagh/bat Feſtus genegen mag

hem na Jeruſalem teſenben/ſoo beriep ſith Paulus op ben Keyſer

te Romen, ?ttt..25:ro. Paulus ſeyde,ickſtae voor den Rechter-ſtocl

des Keyſers. ?Itt.24:27. ?trt.25:3/7/11.

Vrage. #g 1)aulug dan na ben ſtemſer geſonben?

Antw. #a: Jillaer al-borengig bij gbehoopt dan ben ſtoningb

Agrippa, die niet fijnâBgoute Ceſareen mag gekomen: Ben meloe

hen alg Feſtus beſafie van ben ghesangen pauſug babt oerbaclotſ

niet verklaringbebat bp in Qaulo nietg gijebonben habt/'t meldt

beg boobre maerbigh mag /ſoo ig Bauſug boog Agrippa gehoogt/

3ttt..25:25. Feſtus ſeyde,ick heb bevonden dat hy niets gedaen heeft

dat des doodts waerdigh was. ?Itt.25:14/19/27.

Vrage. #oe bloegbfich Paulus boog ben ſtoningh Agrippa? ,, .

Antw. Paulus hebt een verantmoogbinghe tegenfijn 25eſtbulbis

gerg : ijp berijacibe hoe bij boo; fijn beſteeringe babbe geleeft: hoe

# beſteert mag gemo?ben/ en tot het?{poſteſ-anſpt geroepen: ene

e mat bp geitert/ghebaen/enbegbelebenijabbe/naſijn beheerine

gbe/ ?ttt. 26: 6. Nu ſtae ick, ende worde geoordeelt over de hope

der belofte, die van Godt tot de Vaderen geſchiedt is. 2ttt..26: 1/3/

Io/ 18/22. 2

Vrage. âlBat bgutijt babbe beſe ſinne berantinoogbiginge 3

Autw. ?tig bij ban be opſtanbinge bet booben ſpaarſt/ſoo ſepbe

Feſtus tot hem/Ghy raeſt Paule: maer Agrippa mierötbr' na bemuoa

gen om een Chriſten te mogben: en als Baulug menſtbte/bat bp

gbeheel een ſlijpiſten mochte mogben /ſoo hebben ſil geoogheelt bat

Paulus ſtonbe iog ghelaten mogben/inbien bn ſith op ben Keyſer

niet en babbe beroepen/3ſtf,26:31. Sy ſeyden tot malkanderen,de

# en doet niet des doodts, ofte der banden waerdigh.?{ct.

26: 24/32,

Vrage ſjoelig 33aulug na ſtomen geſomben ?

Antw. Beibooft-man Julius repſie met Paulo en met ambere

dBebangene ober be2Zee na ſtomen: «Engbeſtonden 3ijnbeaen een

plaetſe genaemt Schoone Havens, richt Paulug batmen baet bera

blpben ſoube/ tot bat beſlBinter mat ober mag/ op batmen niet in

gebaer quame op be Zee: Both beijooft-man miſbe/op benraeb

ban beri Stier-man en dan ben &tbipper/batmen bao:tſoube ba2

ren/?ltt.27:1o., Paulusſeyde, Mannen, ickſie dat de vaert geſchie

den ſal met hinderen met groote ſchade. ?Itt.27:1/3/9.

Vrage.# bit na te boogſegginge ban 33auſuggeſchicht ! .

Antw. Habet : mantaig fit noo!-bp bet ºpſambt Cretanoeren/

ontſtond er een groote foam-minbt/ſoo batſe gijenoobtſacthtmae

ren belatingbe hupten hoopt te merpen/?itt. 27: 15. Sy gaven het

op, ende dreven henen. ?Art.27:12/14/17/18.

*, (ſ? o 2 Vraga
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B. Vrage. Hjoe ig 't afgeloopen met oeſen ſtorm op zee? -

Antw. 35aulug berſchert 5ijnbe boog een 35oorlijtſte openbarina

gbe/maethte bet35cljeepg-noirſt beſtembt/ bat'er niemanot ſoube

bergaen/maer bataiſcenlijtk het Schipfoube bippen : «Both als

het Schip nu opfijn?ïntſtergíagb/ſoo mil.ben be 25ootg-geſellen

niet be25oot baer upt blutijten/ 't melck 33aufug bechinüerbe:

#Baet naftrande het schip 7 en als be soldaten de opheoangbent

hnitben booijen/ſoo mietoenſe om Pauli miſſe/ban be #3ooft-man

men belet : 't Schip ban berftenbe/ ſoo gljeraeritten ſnaiſe boot

ſmemmen/en planthen/behouben aen ſanit/ ?ttt. 27: 44. 't Ge

# dat ſy alle behouden aen landt ghekomen zijn. Art.27: 28/

3 4C 43.

A.re," âlBatmeber-boer haer alg ſn nu aen ſambt gekomen ma

Antw. De gIntmoonberg ban bit dEnſambt/ 't meſtit Melite gee

naemt mag/niet tegen-ſtaenbe batſe Barbaren maren/bemeſen hart

een ongbemeene baienbelijtſtbepbt ; mant ſin berenben haer een

grootbner/bempſe jet ſtout/en regenachtigh meber mag/?itt.28:2.

Sy namen ons alle in. ?Irt.28:1/3.

A. · Vrage. 3'g'er niet mat momberg geſchiebt bp bat bper 8

Antw. Ja bet: mant alg paulug een beeirnſen gijeraept babbe

om op het bner te merpen/ ſoo qnam baet uut een ?lbber aenſjn

hambt ijanghen/maet unt de 25arbaren oogbeeſben bat bp een gobe

loog Hillenſthemoſte meſen/ bemple de wraecke bem ooth op het

lanttoernolgbte: Borbalgſh ſagen bat bp niet en ſtof maar dat

ijn ben?{bber onberfeert 3ijnbe in het bner ban# band afſchub

bebe / ſoo hielbenſ hem noo! een Godt, 3itt. 28:5. Hyſchuddede

het beeſt af in het vyer. ?Ict.28:3/4/6. -

E. # 3Dcbe iPaulug niet noch een monber-mertſt in bat ºp 2

iſantöt ? - - -

Antw. “Hahn: mant afg hun ban eenen Publius bie baer#
TIanūt-hobe mag/nzienbelijtſt mag ontfangen; ſoo genag bpfijn

âBaber ban beſtoogtſe/ en dan ben rooben-Hoop : alſooghenagh?

ootſt bele andere ſtrantſtbebcn/ ſoo bat be #jnmoonberen batraſſe

eere aen beben/ ende boot-ſaghen haer op de renſe ban alle noobt

bluften/Art.28:1o. Sy beſtelden ons 'tgene van nooden was. Zitt.

28:7/8/9.

G. # gig ban 33aulug epnbelijtſt te Romen behouben ghehoe

men ?

Antw. ga bp: mant na batſe berfthenbe pſaetſen habben bee

ſorbt met een amber Schip/ batſe bungben/en batſe te Puteolen ſta

ben bagen gebleben maten/om batſe aſbaer eenige 252oeberen bone

ioen/ſoo3ijnſe boogte te Romen aen-gijcſtomen/maer ober 33auſule

gboot bantſiteſ en een mocht greep/?irt.28:14. Alſoo gingen wy na

Romen. ?Itt.28:13/15.

A. Vrage. 13ot ig't HPauſo te Romen terſtont gegaert 3 Antw,

4
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Antw. ?Aſg be andere 45begangbengaen ben ſºberſten van het

--3Legher mierden ouer-gbegenen/ſoa microt Bauſo nergunt opſijn

ſelben te monen met een ſtrijgbg-ſtnecht die hem bemaerbe/?ict.

28:16. Een Krijghs-knecht bewaerde hem.

. . Vrage. 19eeft Paulug te ſtomen niet gbepacbitfit?

Antw. Habn: mant hp ontuoogt bt joden/en berijaeſbehaer/

maerom bij baer gehangen mag geſonben/en om marrebenen hit

fich op ben ſtepſer babt moeten beroepen: maer op als de Joden

antmoogben/batſeban beſc dingen nietg en habben gehoogt/maet

batſe begeetigh matenfijngbemoeien te berſiaen/ſoo ſtelde ijn baer

eenen ſcheren dagb/en boe mag bp beſithman 'g morgens tot 'g aa

bonötg toe/om het gheloobe ban Jeſus Chriſtus te pgebichen/2ſtt.

ghde haer te bewegen tot het geloove Jeſu.28:23. Hy

B. Vrage,# bzucht babt beſc33gebitatie !

Antw. De Hoûen huierben on-eeng onber maſſtanberen/ſoma

mige gijeloofden/en andere niet/ en alſoo gingenſn in tmiftinghe

megh: het meſtfie alg 33aulug betnam/ſoo boo?-ſenbeijn baet uit

bepgopljetienan Jeſaias, bare berijarbinge: «En macthte baet bea

kenöt bat beidenbenen in haer plaetſe ſouben gberoepen mogden/

2ſtt. 28: 28. Hy ſeyde, dit zy u bekendt, dat de zaligheydt Godts

den Heydenen gheſónden is, ende deſelve ſullen hooren. ?Itt. 28: -

24/25/29.9. - -

C. ,,Vrage. Hjeeft 3Paulug niet anberg te ſtomen ghebaen/ alg beſe

' H32ebitatie :

Antw. 3|afjn / mant bempſe bn Baertmee jaren mag / en bana

bepbt babbe om te ſpºeften/ ſoo pgebirſtte in totaſſen die tot bem

quamen het honingtijthe bobtg/en tip heeft er beſt beheert: ootſt

#hn perſtbepbe Brieven geſtijgen en infijn gevangeniſſe/en heeft

ſelbige aen berſchenbe ſjemennten af-geſonben/?ltt. 28: 31. Hy

predickte het Koninghrijcke Godts. ?Itt.28:3c.

c. Vrage. #oe is't met jpauli genangeniſſe gegaan?

Antw. belijtſt bp inſijnbedieningencel tegenſtanbt/finaebt/en

periſteſen babt upt-gijeſiaen: HPiet alſeen ban belbepbenen/maet

inſonderhepot ban be Joden ; foo is hp ooth enfibelijtſt boog ben

Keyſer te ſtomen heftijülbfght/bothijm berantmootbeſtrij/niet tºe

genſtaende batſjn man alſe be 25goederen berlaten mieröt; noth

tang ig bp epnbeſijck ban ben ſtenſer ter boobt bermeſen/enig aſe

ſoo nu een oubt jlhangbemo:ben 5ijnbe/gheboobtuoogbemaere

bepbt ban het gºuangelium/'ghelijtſt bn bit noo?-ſepbt habbe /

2.@ſim. 4: 6. Ick worde tot een danck-offer geoffert, ende de tijdt

##ndingeis aenſtaende. 33biſem. &#. 9. 2. Cor. 12:7/9.

2,QIllll. 4:16, -

(ſ) o 3 Avondt
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Avondt-geſangh - '

Op de dertighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: Hoſalm 1-3. Mijn ziele wilt den Heer met

Lof-ſangh pryſen, &c.

I•

3tuſug miert ffcatr na j'eſir toe-geſonben:

hem boigbben met dertuſſug/ſaſter-inonben:

JIBattjfelir gafſijnſbanben lichtenig/

25ebateſtnoot Daulug moo:ben: naſijnſtbepben

ãoo liet hem feſtug boo:3fgrippa ſepben:

&Daer gaf ijn banſijn leben/tuugenig.

2•

2l grippa miert bengeeſt boo:33auſi moogben
Hyn moub hem met ontbinden dan behoorben: • -

#llaetſ)aulug moſt both noo! ben fietſer ſtaen

lºp miert geſcheept te baren boogt na ſtomen. '

3botig een ſto:in mintſtbitlijtſtop gekomen. ,,

&Dit 't ethip biath: matt het voltkig niet vergaan,

3

?tIs 't holdt nu al te ſamen mag te TIanbe/ vl'

âDanſtoub'berſtijft/in JE)alta'g begre ſtranben;

3De 25atbaten ontſtaken ſtratr een oper.

dºen?{bber bcbe'ſ)auſum gantſch niet bgeeſën.

aDoe heeft bij Publium van fietſtt' geneſen/

Daet naſoo repſoenſn meet boogt ban bier.

4.

Gºe ſtomenquam betaſutfielentleſſenſerſ. -
#n miert gebracht in 't ſticht-hung man ben ſtepſet.

ièn bleefgeboent: bothbpfijn eugenbaert.

Hºu onbermeeg bicbaſſche disobtſbienſt bgeben.

lijn heeft van natrnet125tieren ooth geſchreven.

jn ſebentuiert ge-cpnbight boo: betſmatti.

-

-

-

,' -

#
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Van Johannes in Patmos, tot het eyn
de der Schrifture.

De een-ende-dertighſte Dagh.

D. vrage, ſjoe fa't met beanbere?ſpoſtelen gegaen?

Antw. #Babat ſp baet bienſt bernuit babben/ ſoo5ijnſe mete

gbehoobt om beg GEuangeliumg miſſe: alleenlijtſt Johannes bie de

Haerſte ig gemeeſt/is fijn epigen boobt gijeſto?ben/nochtang alſoo/

bat in, medegebangen íg gemeeſt/?tpot. 1:9. Ick was in het eylandt

Patmos om het woordt Godts.

C.m:#" ſlBatig gijeſcijiebt / termpſe johanneg baet ghegangen

Antw. lijn ghtraetſte op den dagh des Heeren in een bertretkina

geban ſinilen/enbehylſagij een groot geſichte/namelijth/fjp ſagg

ben jeere Jeſum / mantelentie in het mibben manſcoen goube

ſtanöelaten/en in een ſcet heerlijtſte bertooiingije / ?ſpor. 1: 13.

Hy was# met een langh wit kleedt tot de voeten toe. ?tpot.

1 : 14/15/16.

C. Vrage. llBact toe bienbc bit geſttijte 3

Antw. Beiijeere Jeſug/ gijetungijt hebben.be/ bat ſyn mag de

eerſte, en de laetſte, ſoo gafijn ſaſt aei1%johanneg bathm foube

ſchappen 2't gheen bp hoogbe/ en 't gijeneijn fagh; en batim beſe

| 25gicben ſenben ſolide aen beſcben ſjemepnten ban 3tſten/ 3tpro.

1:19. Schrijft 't geneghy geſien hebt, en 't gene is, en 't geneghe

ſchieden ſal nadeſen. àſpot. 1:22.

B. E# nilDat bebe be lºyeere ſtij:pben acn be Bijemennte ban

pnelen: w

Antw. Dat hm be forglybuſbigbepbt ban be @pſtenberg pleeg

in het teghen-ſtaen ban be quabe : jl)aer batſeſthuſoigh ſtonden

arn af-mijthinge ban baet eerſte liefde/ maer tegen in haer maere

ſthoumt/met belofte pan ben boom beg leneng / inbicn ſil be rera

ſtemerthen mcberom beben/ en onermonnen/ ?ſpot. 2: 4. Ick

hebbe tegen u, dat ghy uwe eerſte liefde verlaten hebt. ?lpor, 2 :

1/2/3/7.

A. S Vrage. ilBat bcbe te dºcere ſchappen aen be Bijemennte van
myrnen? w

Antw. Hjn prijſt hart ober berſtherbe beugbben ban ſijbtſaeme

bembtenaribert; hm maerſtſjoumt baerteghen bcaenſtaenbebera

bzucitinghen/ en belooft ben @perminner be ſittoone beg lebeng /

2ſpot.2; 11. Die overwint, en ſal van de tweede doodt niet beſcha

dighr worden. ?{pot. 2:9/1c.

3 9. GP g 4 vrage,
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C. Vrage ſlaat moſt gjohanneg ſtijgpijen aen be objemepnte ban

Pergamo ?

Antw. Beljeere prijſt haer ober hare fanútbaftigbepbt in be

berbautſtingen, maer beſtraft baet batſe be ſerre ber Nicaloiten en

Balaams niet tegen-ſtonden : Botbijp belooft ben ſºberminners

het oerboggen Manna, en ben mitten ſiteur-ſteen/?{pot. 2:17. Die

overwint, ick ſal hem gheven teeten het Manna dat verborghen is.

?ſpot. 2:13/14/16.

- Viage llBat ſtijgeef Johannegaen be ſ5hemennte banThyati

rCn E

Antw. Dat beheere haer p?eeg ontrbare ſiefbe-bienſt/geloope/

btſaemijembt/en andere goeöcmettſten : Jillaer batijn ijaet bes

rafte) om batfe bel)oere Jezabel ſietenſteren/ ben meitſten de

i?eere haetoonbeel brenght: Hillaer be ſheere beloofde aen die bact

machteben/ batſe machtſuſſen hebben onet bellenbenen/ ?ſpot.

2 : 19. Ick weet dat uwe laetſte wercken meer zijn als de eerſte-v.

?ſpet. 2:2c/21/26. w

Vrage. âl2at ſchreef Johannegaen be ſjemennteban Sardis?

Antw. lºn betinaendt bact tot meerbet matherljepbt en ſongſja

buſbigbemöt ; (ſºf dat ijn amberſing ſter onbermacht ten ſPogberſ

onet haer foube komen : JBorbijp belooft aen aſſe biebaerkleebea

ren niet beblecht babben/ batſjaer namen unt het 25orth bea Lee

beng niet fouüen merben upt-gbebaen/?ſpor. 2: 5. Ick ſal ſynen

naem belyden voor mynen Vader. 2tpot. 3:1/3.

l# moatbebe belgeert ſchºppen aan be ſjemennteban Phi

adelphia ?

Antw. #n prijſt haer ober hare fanbtbaftighepbt/ en belooft /
V

batſe bemaërötſliſſen mo?ben in de lijnre berberögiltſtingbe/en bate

ſe Pilaren in ben gemelſliſſen3ijn/8ſpot. 2:12. Ick ſal op hem ſchry

venden naem mynes Godts, ?tpot. 3:3/9.

L#ge. ubai ſtijgeef Johannegiepribelijtſtaen be bemepnteban

2OC11Cca 3 - -

Antw. Dat beijtere beſtrafte ſcherpelijtſt barriaumbepbt/ en

hartpbele roem op een ingebeelden geeſtelijtien rijtſtbom : ijnhee

Hafi bact batſp ban Jeſus moſten ſtoopen het rechte Boubt/en be

retijte gºogen-ſalne : ijp maetſthoumt bart bat in norbaen hart

beurehiopte : «Enbebat die hem noch miſten in laten / met hem

3ſbonötniaeïſouben bouben 72ſpor. 3 : 21. Die overwint, ickſal

hemgeven met my te ſitten in mynen Throon. à pot 3:15/17/18.

vrage, apat geſithten heeft Johanneg geſien ºf - -

Antw. Johanneg op-gbemerit 3ijn.be om ben openen bemeſte

ſien: Sooſagbbp 45oötinſijn Hºllajeſtent/bientje bier en mina

tigb 4Duberlinghen/en de bier 3Pieten groote eere tot ſongen, en

baer na faghijn geſum ſhiffum bie oorſt ſter miert#
ban be lºepſige 72ſpot 4:8. Sy ſongen, heyligh, heyligh, heyligh,is

Godt. Apot 4:2/3/II. ?ſpot,5:5/8/5/13. -

- vrage,
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C. Vrage. HiBat geſithte noigbot bier op d

Antw. 3Boog het openen dan ſenen 2egheſen ban een 25oetſt f

mieröen hem bertoont bele eſſenúen/bie bellBetelt ſouden onerhoe

men: alg/moogot/bonger/peſte/aerbrbesinge/ #t. ?tpot 6:8. Ick

ſagh een vael Paerdt, en die daer op ſat, ſijn naem was de doodt.

2ſpot.6:4/5/12/I4. ?tpot.8:5/o.

B. vrage. &ouden beſe ſBuaben ooth bt â??ome berberben ?

B.

Antw. dBeen: üaetom mierben Johanni bertoont/ een getal

ban ijonbert nier-en-beettig!) bunſent 3alige 3Joden/en een ontele

baer getaipan3alige 13epbenen/öcmcitfie (Boût loofden om bat ijp

'baetſoogbenaotgijſtjth yabt bemaert/?lpot. 7:1o. Sy riepen met

roote ſtemme, de zaligheydt zy onſen Gode, die op den Throon

t, ende den Lamme. ?tpot,7:3 4/12/15.

vrage. âlBatſagb Johanneg nothai meer ?

Antw, lºem mierden «Engbelen vertoonbt/he meſtſte algſm hae

ſuunben: 35oo quamen nieume clienben ober de ſlBerelbt/?ſpot.

8:13. Een Engel riep,wee, wee, wee,den genen die op de aerde wo

nen. ?lpot.8:8/12. Apot.9/3/9/19. - - !

C. , vrage, 19eeft jobanneë gijeen bpſombere ghrſititen geſien obec

be ſitertſte ſtijgiſtid -

Antw. #la bp: âBant Ijn ſagit/hoebe Dienſtknechten beg #eee

renſouben ſtrpben/en hoe dat be lºeere tmee bpſombere JIPannen

ſoube upt-ſenben/alg rmee boogneme getungen van fijn «Euange

ſium/ omſijn 42panden te plagen/?lpot. 11 : 6. Sy hebben macht

de aerde te ſlaen met allerley plage. ?ſpor. 11:1/3

A. Vrage. #oefoube het met die twee Getuygen afloopen?
•,

Antw. âDaer quam een Beeſt op upt ben af-grondt/'t meſtſt bee

ſetmee «Betungen boobe: âlBaer ober be J|henſchenſeer hipbcmae

ren/ om batſe boog de ſleete ban üeſe tmce 33gopbeten gheppnight

mierben : GBoth baer na ſagh johanneg beſe tmce ſjijerlingen in

# lgemeſ/?ſpot. II : 12. Sy voeren op na den Hemel. ?ſpot.11:

/ 9/ Io. -

c. vrage, apatholobbe hier op?

R.

bewaren, ?ſpot. 12:3/6/13. - **

Antw. ſap het baſimnen van hen ſchenſten Engtſ/ſagh%Johan

neg/ bat beſtoningrijtſten bec âldereit beg lºerten en ſnitcg Cipie

ſtí gemo:ben maren: âlBaet ober be i3eplige in benibemeſ heerlijta

he HLof-ſangenſongen/?ſpot.11:17. Sy ſeyden,wy dancken u Hee

re Godt Almachtigh. ?ſpot. 11:15/18. - -

Vrage. ilBat geſichte miert Johanneg na beſen vertoont ?

Antw. bpſagij een 39:oumbic een #tinbckenbactbe/hemelthe

ban een robbe Draech netboight microt /ſoo batſe in beſlBorſtpne

bſurhten moſte: âlBaer boo? micrüt af-gebeeſüt/ bat 45obtg ſtettſte

beeſ enfmate berboſgingen foutje moeten upt-ſtaen/ 3{pot. 12:17.

De Draeck vergrimde op de Vrouwe, ende gingh henen om krijgh

te voeren tegen de overighe van haer zaedt, die de ghcboden#

(ſ) o 5 - 'Vrage.



586 ſlBat geſiDeeen-ende-dertighſte
Vrage. Dat geſithten heeft Johannes na beſcn gebabt :

Antw. Bpfaghuyt bezet op komen een#. ſeben

foen/entjien boonen: âlBartboot miert afgebeeldt het tiene

errijtk ban ſtomen/'t meldte G5oörg ſliertſte ſettſoubeberbolgen:

8Baer naſagbhp een ander beeſt upt beactbe op komen/ 't meitſt

mee hoornen babt als Lama-boognen/maer boo: ben Antichriſt

tnogtaf-gebeelöt/bie Boots ſliertſte beei quaebt foute boen/3tpot.

13 : 14. Het verleydt de ghene die op deraerde wonen. 3ipot. 13:

1/3/7/II.

C. Vrage. âlPatig op bit geſichte geboightd

Antw. Ben Apoſtelſagh Jeſum Chriſtum ſtaan als een lam

op ben 25ergb%Zion/ niet ijonbert bier-en-beertigb bunſent ſjijcz

teetſtenbebn hem: âlBaer op volgboerenbettooninge ban het eeu'

mige dEuangeſium/ en beet HLof-ſangen ober be boogſegginge ban

iden balban 25abeſ/ en ban beſtraffen boot aſie bie het 25eeft ben

2intichriſt ſouben bolgen: 3Baer na mierben Engelen gbeſten met

Zenſeng in behanten om af te maepen ; alles tot afbeeldingilt

ban be ſBogbeeien bie be 13eere ober be ſBngetoonigheſenbenſou

be/# 14: 1. Het Lam ſtondt op den berghZion. ?ſpot.14:

2/7/9/1

C. # bben bt geſithtenberplagennothgcentpnbed ,

Antw. #heen/maer Johannegſaghnothſenen Engelen biebe

ſartſte plagen babben; en een glaſen #ee/baer be ſBuerminnerg

ban het 25eeft bpoſitit bp ſtonden/met 1Lof-ſangen in baet monût:

t@aer na quamen bieſeben 4Engbeien uut ben (dientpel/ en goten

# ilà:actft-phiolen upt ober be aerbe/. inſonderbepbt ootſt ober

25eeft/en tot onbergangſjban het groote 25abuſon/Apot. 15:I.

##n hadden de ſeven laetſte plagen. ?tpot. 15:2/4/8.

pot. 16: 19.

18. 15 Vrage. ger mierbt aen Johannep ben Antichriſt nothmatig

ertoont ?

Antw. #n faghin een ſlBoeſinne be groote lijoere ban baby's

ſon/ſittente op een toot beeſt/bat fenen hoofden/enthien hoo!,

nen habbe/ maer boog ſtoningben mietben berſtaen die ban het

3Lamſouben onermonnen mo:ben/2[pot. 17:4. De Vrouwe was

bekleedt met purper en ſchar-laken. ?ſpot.17:2/8/14/18.

C. Vrage. #oefagh Johanntg bepaiban het groote 2babpſon?

Antw. hoogde een ſtemme die beſen bal hoog ſenbe/ matt

ober bei?,ome bermaenbt mierben uwt 25abel te gaen : «Dattna

mietti ghetoont/hot broebigbalſt ſtoningen en Lioop-lictenſou

ben3ijn over beſcn baſ; en ſjoe blpbebat beâPromeſouben5ijn:

eën tot naber berftertſtingeban beſeboogſcggingbe/ſoo mierp een

«Engel een grooten ſteen in de Zee/3Ipot. 18 ; 2. Sy is gevallen, ſy

... is gevallen, de groote Babylon. ?tpot. 18:3/9/17/21.

A. Vrage. 13at geſithtenoïgijbe bier op ? - ."

Antw. #obannegfagb groote blijdſchap onter beijerſige#



Avondt-oeffeninge. 587

B.

-

beſenbal/en ober be aenſtaenbe 2brupſoft beg Iame : Baer op
ſagh bin een berſtijgitkelijtſt ſtunter op een mit Daert/bie be3one

oBobtg mag: Die beperfſe trabt bang 5oots toon; de meltſte ten

groote ſlachtinghe maetſite ober ſpne3Bpanden. Barr na fagb bu

dat het 25etſt en bebalſtheſ??opbeet in ben Doel mietben gemote

# / 3lpot. 19: 2c. Het Beeſt wierdt gegrepen. ?ſpot. 19: 2/5/

/ 13/17. - -

# âlBat geſichten fagh johannee ober be bepligfje JTBattee

Haren/bie man het 25eeft geboobt maren ? -

Antw, lºuſagh een ºngbet bie ben 3Bunbelboot bupſentiaten

baſtbonbt; en bie JI)attelaten ſach ijn op dſbzoonen ſitten: borg

baet na mietbt beSatanas ontbonben/en bermetſtte berbolgingen

tegen beâB,ome boo: Gogen Magog: Botbijet opet berſionutſe;

en be puppel microt in ben afgronöt gemoppen : Dact op noigbe

be een mirten (diſpoon/baereenen opſat booguit lºemelen?terbe

berbſoben / en boog mie alſe jilºtenſchen ten dPogbeële berſchenen/

2ſpot.2C:12. Ick ſagh de doode kleyn en groot,ſtaende voor Godt.

*##3/15. - r -

vrage. Alpatboot een gbeſithte boſgijbehier op?

Antw. Johannes ſatij een nieumen geniet Zenbt een nieuwe

3ſerbe/met het nieume Jeruſalem, bettieri aſg ſtijgiſti 25jupbt/en

in een ſter heerlijtſten ſtânbt/ maer in bat gheen onteyne machten

komen/?ſpot.21:3. Ick Johannesſagh de# Stadt, het nieuw

Jeruſalem, neder-dalende van Godt uyt den hemel. ?ſpot.21:6/16/

2. I/27.

B. Vrage. #oe 3ijn beſe openbaringen/ en beſe geſichten beſloten :

Antw. joijanneg ſatij een groote ſkebiere met libateren beſt

HLeurne/op meſtſierg ſpeurt beºboom teg IIrbeng ſtonot: bact

faghijn beheerſijtſthenot batt be ºnmoonberg ban het nieume

#leruſalem/met laſt/bat in beſt gbeſithten foute ber3egbelen/al

# beſcibigbeſouben miſbguntſten tot haetſmaere

: @Bot : op joſjanneg hootenbe hat be lycere ſenbe ;

Ickkome haeſtelijck, ſmo antimoogbe be ?ſpoſtel Johanneg met

groote#nu ?ſpot.22: 2o. Ja komt Heere Jeſu. ?{pot. 22:

I/3/5/ 18. - - *.

A.b#"mogben de Geſchiedeniſſen ter bepliglje Schrifture

eſloten !

Antw. Hllet beſen menſth (bieidt met Johannegaen aſſen bie

beſcbſaberen ſuſſen leſen en ghcbgumthen/ goth bettelijtſt toe-mella

# 2tpot. 22 : 21. De ghenade onſes Heeren Jeſu Chriſtizy met

ll allCIl » -

A ME N.

i



588 De 31. Avondt-oefeninge.

Avondt-geſangh

Op de een-ende-dertighſte Dagh van de Maendt.

Stemme: 39ſalm 16. Bewaert my Heer,weeſt doch

mijn toeverlaet, &c.

I•

&#ſaetſte ber?lpoſtelen biefagij

D #n laatmog beelmonderlijtſte geſichten

an't geen geſchieden ſouo'/ op ſtijgiſti bagh/

dBp batijn ong biet ban ſoub' onberrithten.

lººnſtijgeef upt ſhriſtinaemaen bele ſterrſten/

mijaer in 't Jijgiſtendom meet te berfterthen.

2 •

Hjn ſaghfijn geſug in een bepfigh kleebt

#n ſagb be ſBuberſingen en be3Bieren.

# ſagij hem bie betáštraf-boerſt open beeb'.

02## bp 25aſinnen ſtijgitft'ſijtſt tieten

dil het aij ! en mee ! boe ſagij ijn tmee ſjetungen

dBm 't goûtſoog boltſt banſonn te onettungen.

e V

een steigers bedienen, en ninja
ſpiert boe geſien. Beſtettſi-ngouin miert beſtreden:

35n blucht; het hoofbigb25eeft quampſelijtſt

3Doe boogt/een ander boight met lam'reſeben:

't alèag bºntſtijgiſt: Boeſagh bv ootſt beigoert)

&Battal de merelt ſighban liet betboete.

4•

3Boefaghfjn 25abelg baſ: en hoe het?Lam

ášijn 252uploft-feeſt berepbe honen't buuſter:.

den hoe ber25ſoebt-getungen-ſtbare quan

âPerheerlijtfit bp, het iLam in grooter ſupffer.

gpoetaeſbe't nieum Jeruſalem van bonen.

iſiom/i3cer/op";###eeumigh ſoben.

F IN 1 s.
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In eenige Geeſtelijcke Gefangen:

SIMON SIMON IDES.

Epheſ. 5: 19.

#Epºchenbeenbermaſhanberen met pſalmen/#of

"ſangen/en geeſtelijthe 3Liebeheng/ſingenbe/

gilvan": #eere in umt

ſºll,
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L O F-S A N G H,

Tot prijs van Godts Goetheydt:

op beſtemmeban 33ſalm 65. Men looftuw:
Heer met ſtemmen reyne, &c.

s To

nijerte juright/ en 'h boel mijn ſippen/; eſ Paº

# tot 45obra ſof/ . 33ſad.A5:3,

«Een banthbaer bzeughue-liet ontſtippen/ .

- 3ijn goetheydt ig mijn ſtof.

«Een beught bie in Bobte heerſijdt meſen

obeſijtſt een ſterr upt blintht/

#ſtan mei een toon3ijn upt-geleſen

3Die ſieffelijtketſti intfit !

2 •

3Pijn ſbobt ! ong arme jàieteſingen

25ebaeght bie aſbermeeſt/

JPiet bat mp3ſerbe-mozmſtengſingen ,

Jillet een berbeughber geeft:

qBng boare3ſelen neer-gebogen

«En in hetſtof#

3ſiſtenlijtſt binnen tot verhogen

Stofinum goebigbept.

3•

Hm Majeſteyt boet ong betſtijgitkert

### CCI, blitſten/

er hoo 's Hemels oogenblitſten2 ſelfg # erugia

-,

Tº

Staen mp beſthaemt beel meer

#m groote macht boet ongbertſagen

### te# E

ieftan ubn' ge gramſchap bgagen?

#lin' Raedt ſupt ong bemonbt. -

4,

?Iſ mat in uig/Hgeerberigeeren !

25genght ong maer pzeeſe aen;

# nopt genoeghſuſſen mp teren,

m' gunſt maer boo: mpſtaen/

gPie doet ong bogre zielenrpſen/

#arayI en mp anC

dWkt hert en met bemondt. -

4? gortig



2 Geſangen van
5.

4B goethembt! eù'Ie ſtoninginne

+äptſtekend boben aſ/ --

3ïtijng pceren beughten/ſtiert mijnſinnen
t?# idt um roemen ſaſ:

oſbe5egent moet ijp eeuunigij meſen

3Pie um altoog beſat

«Bijn ootſt 3ijt eeumighlijtſt gepreſen

GPng boogijſteva:en ſtijat.

3Bat ban um' beught be ſipheng fungen.

#nemenarrºwcifg die aen g” jlBoe 0 -#Laet meſbenume eer; 3up

3l3ant ban uw ig ong ſijn en leven

oën ban be2Bogſten af

3uit gijn ongbogber niet hegeben/

(dIot aen het bontſt're graf.

7.

8Batban bieftiſche jongelingen

dEn foert Maeghden-rey

dBoth ngolirſt f'umer eere ſingen;

3Pat Man en vrouw berbeen -

' Hm'goedt, en d'oude, grijs ban hayren

oPoth treben in ben rangh,

cſſºn haer genegentijepbt berftlaten

Jillet af-geſloofbenſangh.

e cerbation waren en beſtonden

#% babt gijn# beſtandt,

# #Bereſt:Eum/engronten
## alPaert gbp/o maerbigbft pandt!

# #4. #ptºuw is al bij hey, gereſen/ *

dºen in hen tijdt hebt ghy

Hm gunſt meelbulbig jong bemeſen/ .

&Dieg ſcoen mop um bſp.

9. -

#Aſaf.71:17., ſpijp maert ong bp ban Mat en Luyren,

«Eſ b.44:1/2 Hm bambt ſeife nann ong op/

obbp hebt ong ooth tot aſſetupren

25emaetſtt/ en tot ben top

gbenoert van bupſent 3egeningen

#smannte ong geſtabtgijlijtſt omt

«En bolgen op be ſjieſ,

GP Hooft



D. Simonides. 3

IO.

dè ſooft haer al gijp jTºenſtijen &onen;

GEn boſgijt bethenſ'ge qIhoo?

JBie um met ſuſtite bemeſg-toonen

oBantſtij mather treben nog:.

Looft Godt, ſijn goetheydt is beſtendigh 33ſaſ.136.

#nbien gijp 't niet en boet

eſjijp hogt gSoörg ver af rect te ſtijenbigh

qEn toont een qllatüt getilaet.

II,

fon! biebaer engen netten rootſten H3ah,1:16,

oſtn ſtuſſen hare haribt #ob 31:27

oEn boog ijaer eigen? 'fgobtſtootſten

geenſmarten offer-baanbt ;

35al men ben 19ceren ſog bergeten ?

qºn tot fijn Gniet-gang!)

35itijſclfg ſtoutmoedighlijtſt toe-meten/

âDaer Godt ban ſtomt de bantſt ?

I2,

ſlPiemiſban ban verdienſten toemen :

&Bie 'tig ſtijopt met beboet

SUPit Hemels-kindt, en ig te boemen/

3lFlaetgeen/'t3n opgepoet -

(dſe Gad, en d'Aſkelonſche ſtraten/ 2.&am.

#### h I#2O•

n die beg waerheydts toorts-licht ſjaten/

«Een Vriendt#ſtan 't niet#"
I 3,

'k 42ntmoet ſnel een Genaden-zetel ſtrob,25:

dºen Zoen-dack op-gerecht 17/18.

n Salems ibut/maer te hermetel -

hn bet## Knecht / f De Paus

Een Verdienſt-ſtoel byn betſonnen#" ſ waaronen

3Pat fijn herbicijfſſen eerſt begonnen

3Paer 't 39dſtk ſBobrg niet ban miſt,

I4.

HIBíſt gijp ſjobtgengen uyt-ſpraeck ſjooren/ſLet mater boog be wolck uyt-lp

âBoog eene ſtemme tot beoorenHiſonth banſijn troumen Tolck A

eſem bit ootſt Iſraël te ſteren;

Barmhertigh, Liefden-rijck, A

vergevend is de Heer der Heeren, Grob.342

RIDien niemanbtig geijjtſt. • A 5/6/7,

3) p ſºci



4 Gefangen Van
I5.

ſloeſaen/mijn ziel miſt dit beſpben/

âDat dit um Lof-ſangh 3m/

&temt hierin tot niet û'oube tpben/

# ban Babel# 3 h n

gênghm/ mijn Koningh boogij berijeben ! -

## lijdt iedt

JDaer in mn um genade genen

&Den p?ijg/miſbanen te
IO,

«En ebent mijn be Roock-pylaren

3Ban onſe danckbaerheydt

(giotum ten Hemel opmaertg baren/

3ootaet um goedigheydt

###ong betijeben

jen en 't

âDanonſeſmathe Vedergenen

39erſtbooningi)/ en gebuſt. .

I7.

ijaer beughtig roemharr hoten maten;
HlBiemaeckteſon een merth/

âlpaerin bp hon baerlofbenaten?
JBe lucht bie heeft haer perck,

3De blonbegon loopt boogbaer ringen/

't zee-ſthutſtſig beſtenbt/ -

#lhart mitig mathtigh/#eer ! te fingen

#au goetheydt ſomber enút. - A - I L. *

S.Simonides.

De natuyrlijcke ſwartheydt, en tegen-geſtelde

ſchoonheydt der Geeſtelijcke Bruydt.

dBp be mpſeban 3Pſalm 5c.

Godt die der Goden Heer is, ſpreken ſal, &c

Ickben ſwart, doch lieflijck.

Cant. I : 5.

Sangh. -

ger.13:23, geen Moriaen#y ſoo ſwart gerooſt

Cattt. 15. G ?IIg na be ziel Adams afpaſſigh krooſt

3De ſmarte tent, in tegenſtaegh en miniſt/

39an Kedars voltfi/jict geen gelijtſt bp bindt/ ##



D. Simonides. .

'a mieie mathtitbmerg baer neer te ſtelſel

baſebp 't miſmattitte Kindt het Helle?

Tegen-ſangh:

- De Geeſtelijcke Bruydt ſpreeckt.

gitk mag ſulck een, ſoo ſwart alg roock en roet

stſaerſmaebt mp niet/ith ben meer hoog het bloedt

35emafſtben ban mijn goedertieren Heer

oën noemt mn ban geene Morinne meer

3Thijn Ieſus heeft bieſmacht van mn genomen

eenmp benaem boenbanſijn Bruydt beſtomen.

Toe-ſangen:

Echtlſende een toejuychinge der Geeſtelijcke

- Maeghden.

- T,

albie ig't/bieſithſoo ſunſter-rijtſt hertoont

3laet Maieſteyt en heerlijckheydt geſtroontd

âBertiert aſ-om in Koninghlijckcieraet?

HuPie ig't/biebaerſoonoiban glans opgaet?

#g batbie ſwart? en fietſebaet eens prijtſten

Eéog ſchoon, dat nietg bp baet is tegelijthen.

- 2•

JI)en teſtap al be ſteurlijdtheben op

#etmitte ſneeuw op Salmons hooge top

*i &thoon elpen-been, en het heltooglijtſt wit

gaat in het bladt bec braefſte Lelyfit/

4Pffith bettoont in renne Lamºre vachten.

(dien ig niet bp baetſuyverheydt te achten.

3TRenſmijgh berendan Salomons gordijn

dBfmatter hoogte mocht ſchoon en keurlijck 3ijn

(dſen geit hiet niet/be Koninghlijcke Bruydt

3ëtectfit boben alnotijgantſch beminlijckupt..

#Duyfken matbſijn hals oorkºmeinerſtchen

nt jaren glans niet maerbtig bier geſchen.

4•

#ge ſchoon te Son beeb blintſten baren kuyf,

35oo mint het noch be Geeſtelijcke Duyf

d|Bethaet cieraet, beef ſchoonder toonend alg

3Die veertjens aen hetſchoonſte Duyfkens hals

3l3ectbſinthenb'/aig be Son baer op mochtſtijnnen

3lig 't Gondt, gemenght# helbere Robynen.

. . * * # 2

1 dºor.6:11

Cant.I:6.

«tphef.5:

26/27.

cant, s.

'pſal45: 9/
' 'fo / II / 12/

13/14/15,

3 Aſaf.68:15.

Cant.2:2.

«ſſant. 4:2•

ºant 1:5.

3)ſal.68:14,

Cºſant.5:2.

33ſal,68 14.

#oint/



6 Geſangen van

5.

ſant.;:II. ſtomt/BurgerenbanZion en beſcholita
#vorſten-bruydt, en Koninghlijcke Vrouw

gºeie na haerſmaebt eenmeerbergſang ontſingh/

Géſai.52: jàiet anberg alg na een berbontheringh

ſai.52:1/2#e goude son komt breken boog het duyſter

#het meetberglans en acngenamer ſupſter.

In het op-gaen na Godts Huys.

5uchten 25thelonbe ſlof ſanghuan Simeons
Nulaet ghy Heer oprecht, &c

I•

niftoningb en mijng n ºm mij #

t 35it bier uqDienſt- #wat

25crept om toe te treden

(aiot timenHºepſ'gen 25eegſj

oemeſte ſnoob en ergb

Iume goebigbeben-.

2•

gſtk halte met um moogbt

«En binnen ziong poogt

jihijn5itie te mermaſten;

#ocht itſt maer/goebedboot

gelijtſt betaemoe tot

#m jepligijbommen maken !

3e

3Thaer 'k binb mp gantſtij en gaer/

ofBnnut/epſaeg ! om baet

Gjn um geſicht te komen

qEn umen grooten naem

oEn upt-gebzepben faem

(die pgpſen met beâ92omen.

4.

ab.1:13. . ſpijp 3ijt bereynhenbrſelf

er 7:9/roſſen binnenum gemelf

#oa 2:15. #onbt gijp 't ontepn niet buiten

G#ſai.1:12/ Hm 3ieſt maighter ban/

13/14• dPcbmp maer blijf itſt ban

25elaen met ſoo beeiſtbuſben.

5•

&al itſt bp/#eer ! ten la# ſt 3ſig
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gig een onbeth'lijth ſhaft

gin't mibben bpmer binnen -

#ſlap ſettend ſal Ith bact/ *,

#lan bp behen!'geÃérijaer

dſPotft burnen laten binden?

6.

Hjetig een oube met

3Boog %jſtaeſgeſet

# tot tien i er te#an
3IIg met een gift en pan (ſtrob,23:

eſbebonden in haer hambt/ 15. 23

régoi :ben ootſt bt 3 Bab'refl.

7. -

JBaerig. Er ! itſt hebbe niet « J. s'

dºniſſer#alpet

#Hanum ja miſhagen/

tijdjobt ! mat boeith band

35aiitſt mpſtljepben ban

&Denniem: en bertragen

gºn mijn gehoben-plicht? -

aboo ſoop irk tegeng't ſitſjt • - '

den met man um gehoben

gºn of itſt baer oerſcheen

HlBatig't ofſteen op ſteen

#ſteer ſat/ en boobt op booben/

9•

#m 3itiefotnetbgietd

3Litigt brenght mijn5ici baet niet

#Beetleneng/en genotſen

3IIg biebaer in het bunl

#Beer-ſeggen in den Hupſ

#5ebetitt met 3artft en ſtottert.

IO•

d? Hºeer mijn hoop mag geen

35oo gijp niet rotg en ſteen

#onbt bootum mooi btberhacken/ #Aſaſ.29:5.
«En ſepben met u ſjanbt 33ſai. Ic4:

3Boog 't bgoogij en oogſtfgh ſaniſt/ IC/II

dPntſpzongen mater-bclien. '
II -

de bobt! toont ootku matht
OPntrent mijn 3ieſ/betſatijt

âDat barbeijatbt/ſet open

apeau'renban mijn oogh

3ſaet bienubot/enbrough

- 1 39 93 g#eig
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«Eeng rijth ban tranen loopen-l
I2,

den gbp mijn 3ieſ ! ſchept morbt/

HIBantonſe ſjobtig goebt/

ga groot ban goebigheben/

ooghp uſono enſtbuſt

25elijbt/hn heeft gebuſt/

(Ittebt toe/en 3ijt te hºge ben.

13.

#ebt gbp gebmaelt/fiet baer | | |

't Licht op ben iſtanbelaer | | | |

(ſam um terecht te brengen/ - --

# gbp uſiotſt beklabt ? -

iet bact is therlighnat -- .

dBm op um'3iel te ſp;engen.

- I4, -

Hau/d Bobt! hier hoo! bertſoetſity '

(qtreedt toe mijn5iel/ en foetſit

e pgengh op baer 'tijepij -

#rº dEnſaerijaet trefhte pant

9 dſBotſt merben aen-gemeſt.nl, -

I5,

'It 25eften/itſt hen niet maert *

3Bat itſt ſoub 3ijn bergaert -

# l!#
,,, Hillaer math ith niet na

4luti5:13 3iaenſiast wanneer me
Jillijnſmert#um berftlaten,

IO,

openeeſt mijn ſonbigh hert/ . w

3Berlicht mijn angſt en ſmert/ - :

dEn leert mn bpnemegen; - - - - - -

«En laet geen abgetijtg mertſt - ,

Jlan binnen nauur hertſt » *
©m umen dienſt te plegen.

17.

JIBaer bat itſt bibbe meeſt '

gig ipeer beſclue Geeſt - --

Tutz:27.## ſtertboer.be/ - - - - - - - '

*7 dEn tot ben Kiſempeſbaacht: . .

de bat biefeïnehratht
JPijn loome# gotſt toerbe !

Iö,

'k #abt in de op-gangb ban

eodibiebermarijtingh/van
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& Teſten het bent begisteren

#et ſainbehen/Goot-menſch
:

âïbaert ſoo/itſt babt mijn menſtij

oEn 't boogijſt' ban mijn begeeren.

ZIE L s - w o R S TE L IN GH:

In het naderen tot des Heeren heylige Avondtmael,

met de overwinninge des Geloofs.

dep be mapſeban Pſalm 24. De aerd is onſcs
g - hopſ Godts voorwaer, &c.

- I,

gſe ſaſb'er maert/ mieſaf 42 ſboot

W &ap-treben tot u bepfighſlot

ſembaerugoetighepot te ſmaken.”

ſleie ſalaenumen ronden big

3Bie boſ ban henſ en 3egen ig

(GIotſhner 3ielen trooſt genaften ?

2•

#ſtk meet/dB ſheer ! het ig be ſlaan

(ſPprechtban herf/enſunner dan

shenennſthembt/en berkeerbemegen/

#pig t/dB bobt ! euanberg geen

32ie gijp berkieſt/hn ig't alleen

&Die um geſithtſaiften in zegen.

3- -

Him tafel houtnt een rennen âl?ijnt
gEn gbp/ipeer ! miſt gehenſight3ijn n

n alum bemeſſche benefen/ - 2

et tot beroBobbeſooſenſai

Hilhet 't boſth/um, maerbt/en ſiefgetal

33an umt gunſte nimmer beſen.

4. p

3Perſfout ſith een bermaenben Geeſt

6 te maken tot u35:upſofg-ſfeeſt

«En ongetiert aſbaet te ſtomen

âHm oſsobbelijtſte oogen-ſtrael,

3Boo?-ſtrebenbe begantſche zael

#eeftfoo een Gaſt meſijaeſt betnomen.

#m 250benaangestrest handt M

39p 4 69mi
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dſPln hem te fnnſen aen een ſtant)

een baſtaen handt en moet gehonben

(die merpen in ben jammer-ſtunt

#act mee-gefragij/en narr-geijuni

2beiaiingijfttetiten boug befonien.

h_gnelengte nu/trºn-oogbegant!
JEn# ſultaten tot

gºelijtſt mijnfonden met 51jnmaerbigg

dlijn loon en fout niet ſºcter 3ijn

«En 'h moeft gemo:pen in de ppn

d?vrij roepen/God: gijp 5ijtterijtbaerbfgh.

7.

iDoub' gbp mn ſtrifen tot een baeck

3)ſal.78: Haaimº# ter wraeck

29/3e #anum geſchonden Eten panden

&Biſºftoeghtnin baeritſt neber lat

«En 't bgoobt met umc ſtinb'renat

dºorij niet vermogſelt ban mijn tanden.

H)eeft foo um' grimmigrput gehſaetſtt

#### raetſtt

35am,6. HPetijanden o tijtgeſlagen/ ...

2 #choon goeden ernſt/aen is hepige ſtift/

#ob9: 2 Bløelſon um luſte ban betmijt

?'” Jirt mg/marnoijeen in Etenplagen:

- 9

gºij mocht mijn3ieſ op-enſtben baer

g#n 't lijf in een Gedenck-pylaer

64ſenbaeck bananbºren doen berſiceren/

qººp dat het bunchelachtigh poitit/

Hutſoo een ongemone Tolck,

iim Vreeſe beter mochteſceren.

IC.

JBart hoe mijn3irI/teſter beroert !

## ith u bug# E2

v' ſn't onetmegen ban hobte retijten?

39eel beter ſtofboog beſt ſtondt

Baft met 45obrg trooſt'lijtſt beni-herhondt

't Bert neer gebogen/opte terijten.

II.

gDatenſtijtbeſomber beſe tijbt --

#n 't ſfeeſt/ bact gbp geroepen 3ijt
dºet toe-gerekenbe bettroumen

#n baſthgan ongeloooigbepbt/

âbact onder het bewolvenienot
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ſaeer op te merken boog'taenſthoumen.
I2

dºp lactreng mepbenm' geſicht

3De#amer boog/boe boiban licht

denijenſ en trooſtſuit gpp bie binnen:

3iet baer het 25goobt/fiet baet bellèijn/

aPie enth'ſc Liefbe-panten 5ijn

aBan onſen #cetaenſijn 25eminben

I3

3iet! eïrk ig alg een nieumeblijdt !

alºeibter enig niet preſelijtſt/

3laart alles is hier noſnan 3egen/
&#n liefo/en gunſt/ en ogeco/en bep!

2litſannen ſomber een gepept

âDoo: thſocht oan Godes Soon berfiregen.

I4.

of een anb'reffem/ geen ander moogbt

dºen meer op beſt pſaetg gehoogt

2tig/ goedertieren, boſ genaüert

ggzlons 13cer/ groot dan gebukt - --

âBergenenne be ſomb enſchuit

abtgasonbaerg/angſtigijen oerſlagen. ' . . .
15.

35iet! batig't nothbat bpenſtift meeſt?
«Een treurig'/en benaumben Geeſt -

3Pieſal/bie kan hem niet miſhagen/

3Batig begane/btehn macht/

gbatig het offer/barijp ariſt: -

âIBelaen/mijn3ici !# niet bertragen. " " . r

IO,

«En binbt gijp niet het geen ghn moubt --

dºen dat de wet af-enſebt/miſttoumt - - - -

geaccommoth niet/noelt gijp umſonorn/ietig een maerbe Medecijn t - -

otlichtenis aan une pijn/ -

#ietig een Balſemboogun wonden,

17.

«Een beeckbanſitpoºrenbiljarte-bloebt;iſjeſooft maer/ en 3ijt met gemiocot/ D

# op # #obt/marron tegieſ g? - -

tig beſtemme, meer geſtbient - HIut,1:30/
#n 't nieum verbondt, en vreeſt doch niet, 2/ro :30/%jn J e sus is um heyl gereſſen. IOo

- 8
I8, Jlaat. 18:5

âBinbt gbp um gave niet boſmaetht/ -

#l?ei meet dat ſultſig met Sinai ingattist -
3) ºp 5 319att
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gPaer oubt/en blinbr/ en kreupel offet

#jn ſpobeg (GIempeſ toe-gebzacht/

#Banſinne hooghenbt mert beratijt

#n ſtialf/en ilPeer/en Dunf/en Doffers

I9.

:22, ſhartzion henbt bit ſtrengbepbt niet!
#th,12 22 2limaet menſelfg geroepen fietſ

«En biinb'/ en ſamm'/en bol gebgeſten

âBermatjtenbº/bat begijemeſg-heer

(GIotſijn barmhertighebenieer .

JDat g:2. Een ijspi-moo:bt tot hart;itſ mocht ſpreken,
2O.

HIBeſaen/mijn oſsobt! ſoo treebt itſt toe

jfſaumin mpſclfg/enſuchtensmoe

#Piet binbenb' maert um op te bgagen/

#Baer machtenb upt um rijtſte banút

«Een gunſt-hemijg en liefde-panbt;

QPrijſaet mijn beeù um niet miſſjagert,

De Chriſtelijcke Loop-bane.

(Bp beſtemme ban bero. GBeboben. Heft op

u hert, opent u ooren, &c- -

I•

e get ongelijtſt ig 'g JBenſchen Iebert
#ch.12:1/2. giëen# of een #Looperg pertſt

3Paer ongelijtſt be JIBenſchen ſtrepen

zqJor.9:24 dºltſt naſjn hoog gefietst merth,
2•

iſ. 3: dºen ſhiftenfirethtſijn ooge-ſeben

# 3:13/ #pt 'g merelbtg ſlijtft-poel bemeſ-maert/

,IT: merelbtgiftinútfiet na beneden39ſaï,17 ##ſoecſttſijn deel bier op het aecbt.

- 3- ,

dºen ſchoone pzijg ig op-gehangen

14betrºi:45eien: afhai in of net geen
- - âBooz bien na bogen ſtretht fijngangen

#pot 2:10.25elooft in tannteban behaen.
4,

,23:5. JThaer maert baet bn nietig te noemen

Praagse:#

een krans van ſlechts#
* - -- spit
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3

abie niet beſtenbighbpfith heeft. #eann
5• - e -

de gunſtigh gobt ! menut ging mijn mogen #atings

een boert mijn ſogge Geeſten aan #7.

's Hemels ober-5aſ'geboogen ſal.25:4/5

oſſem na bienmaat: pzijg te ſtaen. :#ar

snijntoopen ileert ſtaetaen utretten/ «ſſant. 1:4.

gBaer ſomber itſt geheel beſmijtft/

dººrij miſt mn borijum banöttoe-firethen HPſal.25:9s

Bat irk niet ſintſt in't aerbtſtijcſlijtft

7.

Hmeiſt mn berenſchte krachten geben • • '

GAm in 1um megen boogt te gaert/ al 57,3.
#Bantfiet ºpeet hoe mijn ſchenckels beten ſa, II9:25

'Die boog het minſte#wijm ftaen,

«Btij mn! 'k ſalnimmer 't epnbeſtrptgen/ e

't zn gſm hegunſtight mptien trebt . #n.
âl?ant ſtet ! mp na ûen aÜem bugen

cſPp eſtſten moet-ſtap boogt-geſet.

9•

*ft JT Boet ſtopten/eer ter haïber megen #at, 3:2,

een ſmoren in het guſſe 3ant/ -

(3ſen 3n ghp 13eer ! tot mn genegen •II6;
J|kºpſtutten ſuſt boog ume ijanbt. 33ſa.I16:14

IO, »w - '

Ta/mfitg beet op mijn traegherttmerthen ſºf"3"

ehhn mochtmºmerpen uit het perfſt/

Jillaer neen/ Bobt ! miſt mmſtebet ſterthen 39ſal.138:8.

«En bo?beten um ſjanben mettſt.

II,

2lthtſtaet both um Knecht hee toe '- w

HiPift met de oly man um#" / zÇor 1:21,

âDan ben booft-ſtbebei tot be tee toe

&ijn ſebenſaiben minſt en meeſt. w

I2, e

35oo ſatijn wackerder hoopt ſoepen 2 • A T&#n jupthen hier in um: open -# t

en na 'tuyt-eynd het bane hoopen - - - 40; 3Ie

8De kroon bet heerlijthheugt hier na, - -

» -

-Air

Soe
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Deſoetigheydt van degoede Wegh,

Volgens Prov. 4: 18.

dBp be myſe man ben 9.32ſalm. Heer, ick wil

u uyt's hertengrondt, &c.

- I.

d@o:t/ogome5ici ! het üeugijben-pabt

ob.3:1 H #baertens: na Eijemeiſaut)
3320b.3:13. iig't gepaſt nuo: enge treben/

iſ het miſt ootſt niet ijn liefijtäljeben.

2

ſbet ie geen natt/en bontherſpoon

33ſal.97: dBeijth betimerclüig Liinor geeft mooi/

HI/9 #aer bolbaniitijt/en bierb'/ en 5egen/

- 25eminiijch boben aſſemeijell.

5 • -

gBegſang/bieſcifgºgobig burg hoo:ſtratitº

dBorſt hier gantſch ſieffcilitäen baeit/

ºpget,4:18. En ſteen gat maſſent niet: hthºnbººt
2tig 't ſicijt begbaegijg toteſtſten ſtonden,

4•

2fſ gaetºetſthoon gelijtſt niet op/

Hºethlimptaſſenſheng tot ben top!

oën ruſt niet/eet 't tot trooſt het abſomen

&p tot het inibbagh-puntt gekomen.

5.

qBthibemeſg ſtepg-man! treebt banaert

35iet boog u oogen 't licht op-gaert *

- - # 'meldt umſonbetſangh te bepben

n 'g gemelgva:m in ſaiſeuüen/

'Daer 't# ſafftiſſe ſtaen;

ſfreebt/#emelg-manbelaer ! treebtaen

3Enjugght in Bobeg goebigheden

uijiet te gemoetefteben.

7. -

gDe baghbie komt/en nabert al

&Bie 't boſſeiicht teng brengen ſaſ/

âyo.21:25.3#n een gemenſtliekſactie dit ſtenen

'sºaraaarenſtºmransporttºrun. Wan
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Van het verſlagen Hert:

4ep be myſe van ben toe: pſalm. Ghy volckeren

des aerdtrijcks al, &c

To

ijeer! ghn bebt ongboºnherſtaen

O #bat u twee Huyſen ſtonden aan

dEn die pan ongelijcken aeroti
geeth boog u arbringijbewb' bermaerbt.

2• -

't Eenig in't 5aſigh Opper-rijck,

3ſenaer 't ander bitgantſfij ongelijtſt/

#g in de nederige Geeſt

G#noſeſtijnoo: u moogbebgeeſt.
3 •

oBijp boet niet afg te Grooten hier/

zºpie d'Armen hoop ºertreden ſtijier/

ſate groot, alg batie klopten an

Hjet Hutjennan benarmen Man.
4

\ @P neen/bekleynheydt u behaeght/

«in d'Arme 3ijn't/ na mien# bzaeght/

ſlot bie brengtjt gij u vrienden-groet,

#tſtſegb/bit atm5ijn dan gemoet.

5,

3ſmaer gijpſon een ziele ginbt

3Die ig mooi it/Heer! meſheminot/

genbaer menſoo behlaeghefijn ſchult

3Baer bindt menſcherlijtſt gedult.

objp moont in't Heyligh, en ſn't hoogh

3ſlºtact ſtart nochtang een gunſtigj) o

ſep't nedrigh hert, dat u ontſiet ,

«En mengert dat u gunſte niet.

"- 7.

JIBen boogt aſbaer u vrienden-klop,

G#n mitg he Herte-deur gact op

ášoo ſtomt gbp in/en trooſt be ziel,

3Pitſtbier in wanhoop genen viel.

“Dartretjt gijnanten Hemels feeſt,

cſa,66:IA,

HLut. 1:48.

5|That.5:3.

#pſaï.34:19.

etſaf.57:15.

33ſal.II3 :

/6.

a. I45;I4

3ſpot.3:2o.

etſaf.66:5.

3Lut. 1:53.

“OEn
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«Enſchaft bien bitteren ban Geeſt

oEen #emclg Jilºan/een «Engelg 25goobt

'Dat kracht heeft tegen i3el en aboobt.

9

35iet/JPlenſth! alig be Hemel-trans

$eer hoogh ban ong/ ſoo ig nochtans

&De poort ſterlaegh, en d'ingangh mert

«Benonben in het nedrigh hert.

IC.

66: r. , HIBel/#eer ! termijſ gijp baet u ruſtéſá.66:1 3DIBíſt# en u herten luſt,

ãooſtbität mijn hert eerſt foo/en ban

JIBaethtbaet ooth umt moningijban.

LY DE N s - v R U c H T,

Vertoont en voor-geſtelt in het voorbeeldt van

een boetvaardige Kiele, ſich vernederen
de onder ###ucht-roede des

Alderhooghſten.

(dſe fingen op beſtemmeban pſalm 13s.

uytden diepten, ô Heere, &a.

f,

jfſthoon/bebgoebe rampen

3eer ſtrenghaen alle kant

3Dit dorre rifaenſtlampen/

&oo ſuſſenſe mijn handt

dºorij niet ban't Harp-tuygh meeren

oth binben toe mijn mondt

m minnen ſjobt teeeren

#n berg benauwden ſtondt.

2•

gith miſu roem berheffen

Jllijn toebiucht in# º

#mpumpylen treffen

ääm troum is ootſtſeer groot;

GEn 'ft binbe ſtof in 't mibben

39an ume grimmigheen

- #et blpber bert t'aenbibben -

#mgoetheydts biepe zeen.

'hiſch
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25emeenenjaer verval.

3

*ſt Hºch in booggacnbc Jaren

gecei Öeveren beſocht

gecei wateren boo2-baren

Gºn beciban plaets en locht,

âBermiſſelt/onnerogoten

ſalot Moor en Barber toe/

#aer nopt meer gunſt genoten

3Ilg onterbeſcroe.
4•

'h2beſocht boen Rijck en Landen

3Thaet 'k bleef mnſelver vremt,
#th fagh uptbeemſtige ſtranden

3ilhaer 't hert mag ongetermt,

ſt;Sagh Barbaren en Mooren

zºie na het hoogh gebiedt

aBan 's Hemels-Heer niet hooren/

Jſlaaer ſelver beter niet. *

5• -

gſthſath beverre volcken

Selfs merre ban mijn 65obt

«En b'uut-geſtretſite wolcken

5ſlaaer neemt banſijn Gebodt 5 - (

#De Zee met al haer plaſſchen -

#oe vol van natſgbiel -

âïBag niet genoegh te waſſchen

&Deſmettenva:mijn ziel.

35p bie ter Zee gaen baten

25emertſten boog en natt

ofobtg monu'ren/op de baten;

35oo ſepbt be Harpenaer.

#lhaer/lbeer/u groote wercken -
âBaren geringh boog my #Afaſ.1c7:

«En ſomber uit te merken; 23/24

ašatijhaer mijn ooghboog-bp.

7•

3TBaer 't geen mijn oogen ſagen

3Boen blinù'ſinghg#

gPatſeerden mij heen hagen

gBirg/lbeer/mijn3ieſu looft

't Harung martſite mp inbathtitij

d|Bijnſware ſonden al

afnbeeb mijn zielehſathtitij

ons
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N

dB nyrken boſban3egen !

3thoon ſmertelijck poogt pſerie

(ſlPatg aen de romp gelegen :)

8Bieſoo een ſoet gepepg

Jlººp hebt gebgarijt te binnen

Sen tot het rechte padt

lhebt aen-genoert mijn ſinnen

j?a 'g libemeſg39gebe-ſtadt.

9•

Gijp moffer noobtſjdt meſen

# mijn ziel beſmet

an 'tſonden quaedt geneſen

éoub methen/en geret

eſbijp maert boogtettrig herte

&Be 5ai'ge medecijn,

HIBelſtom ban uyr banſmerte

eën aengename pijn !

IO.,

ga/'k burf u welkom heten

3Pie hebt het beſte goedt

HLicht ſomber u bergeten/

eBebgutfit op mijn gemocht

#schoon of ghn't lijfboet ſuchten

'k ſpºnttrdt mp ban u niet

* #dt hen de zalige vruchten

&Diemen boog u geniet.

II,

'k Hjeblieger vol ban zeeren

&#n jammerlijck belaen

(3ſe boen ben wil des Heeren

&#n in fijn Rijck te gaen/

# bgn ban all ellenden

ſ? ſtorten in ben kuyl

spaerweetgſonterenden

«En eeumighlijtſt gehupſ.

I2•

#eer ! ſlaet, itſt miſ het dragen，

3Thaer heylight oorft u#
SPat itſt in uw behagen

#et myneſtheppen math/ -

3àerſtettlit mn hoogum krachten;

dBp dat mijn ziele, ſtif

senſonder wanhoopsklachten

tiuſt onder u me wil.

&##
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13,

enig noth# geſtemmen

et eynde ban mijnſinect/

oolſaet met d'ellends-ſtroomen

& Both maſſen in mijn hert;

dDe vloedt banuin genade

Beſoeckt mp met u heyl,

&#n hat my vroegh, en ſpade

#m trooſt-ſpraeck niet en fcuſ.

I4.

Sºln meet/botſangh/dB ſjtere!

't Partſtaen mijn kring gsſtelt/

Sºn matgbp t'unser eere

#ebt obet mp gebeit)

âlpeiaen/icſi ben tenteben/

4Pflidt tot lidt betſterft/

ASoo na 't bergaen het leden

Jºlijn3iel u ruſt maer erft.

Kinder-ſuchjen,

“Onbempſeban hen ſlof ſangh Inaria,

Mijn zielmaeckt groot den Heer,&c.

T,

gehtban het hepſfgh zatbt

&Dat fith op u berfact/

#gnºstſjute-beet van het baren
#mg ſtinbeheng begeet

# uine byſtantit/ijter/ -

anſiºne jonge jaren. -

2•

dºe Jeughtig ſlibhergiat.

gºn mijtfit licht ban het pant

#n 't ſpoog nan u gemeſen.

#Deſonben3ijn gemenn

#n't #utbeſtenig kienn

&Per genet bie umbeeſën.

eſtuaties graag
“Een ſoºg'lijtſt abool-hef/bate

#t!- ent Q_q 4#eh
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«Een bontſiereilboeſtijn

âDaer menigi) gaet betioretl.

4.

of zijpt mn ban bp behanbt

«En mijft mn 't Hèaberſambt

3Dogg beſt âlPuberniſſen/

. 4Laet unce RiDil en ſlDet

«Een ſirijt 51jn goo? mijn trebt

OPm 't 5ici-jep! niet te miſſen.

5

Hn heni'gengeeſt boet

25eijertſtijen mijn gemoebt!

tim liefde po: mijn finnen
8Bat itſt ban ûefent dagh ºv

+lm alg mijn âBaber marij l

gantſtijtaal:bernitinent.

zBaer bpfoofieſtooth hoogſ).

eEn maet bigb in mijn oogh.

3ſt?ijn GPuberg en baet neben

3Belgocberg ban mijn jeugſjt/

“Die fot be mare beught

Jlºp ſpoog en p?itſtelg geben.

7.

ſlecht nooitg mijn gantſthengangij/

3lſ mpnc bagen ſangh/ -

ciën na tuin trouin gelen.be/

&Boog 'g mereſbtg ûontſter bal/ , 4

&thentfit mp een beeſmet af - 7

&De Šrijaepheng u met meube. - -

SAN G s K E N s -

Op de Geboorte onſes Heeren, gehecht achten

eenige Nieuw-jaers wenſchen, gemaecktuyt

naem der arme Weeſkens tot Rotter

dam,aen de liefd'-vruchtige en

goedtdadighe Gemeynta v

der ſelver Stede.

op het laer 1 654.

Dit ſiet opTroºſt miſ geen moogbt-trompetteſtchen/

de Broeder- 3th muiſban bloeötnotij ooglogijſpitſten/

#ſtorij
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HPothooth ban buſſe 2bloebºren hart: twiſten tuſ

$Jith mit beâàgebe-oogſt ontmoeten/ ſchen de

dÈn met eerbiedighepot begroeten/ Onſe en En

âchoon in ſijn knechtelijtſt gemaet. gelſche Na

2: : - tie, doen

dB meſſtom/meſkom %ieſ-beljoeber/ woedende.

Emanuel, gemenſtijte 25goeber/

jàu ſoo beel 45euinen toe-geſepbt !

dB Baning &5oon/ en 3Danibgipeere/

2beglanſt met heerlijtſthepot en eert/

&elfg in u meeſte neb'rigijembt !

d? #eer banaſieg/dan ban boben !

#oe ſeghje bug bn't âBee herſchonen ?

dſB dºngenaer bergantſtbet?terbt !

gig'er nu naum een lbon-bug boogum'/

dDaer 't aſſegig/ en ban/ en boog um, d

33oogmactijetâBoltftig uïn'g niet macrt.

af.

ääm'bacht/ſ) 25etblem! ig te bioetſjen/

âlBie ſoub hier |fc'eſg ſtoninghfoetſten/

25p bomme 25eeſten in een ſtal :

300 ſonbet eenige berfooningh ?

#n een berarbte2beeſte-mooningh?

dillaetijcet gijp 3ijt 't um ſcibet al.

5.

dD barre ſlBinter/ſtijngt u bſagen/

«En ſtartlitum nogſt en hagel-bagen/

H#n bie hier ſoo beratijt'lijtſt Iembt

mºnumſe bobben in-gemonben/

#cer enâDooght van rijbt en ſtonden/

&ijn Stepter ig# eeuunigjepbt.

49%Zion ! plutſt/en ſtrop nu paſmen/

«En baſgijt bebgelight-gehoogte-gaſmen

âBan 't hooghnerhenen bemeſgipof/

OP 2Zion ! miſt u ftieeb'ren ſtretſten

qBm baer fijn naetſite ſee'n te betſten

d|Pet hooghberheffingh ban fijn ſof.

7.

3Paer mie ſaſong het lºutje toogen?

iëteit um het Sterr'-ſicht hoog um oogen/

ibet Sterr'-ſithtban Bobte hemſighileoogbt/

3Bolghmatt bie glinſterende ſtralen
&ookgnje nimmermeet nerbmalen/

Gaet op dat helder licht per boogt.

42 q 2 cºn
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- 8.

g#n morbtie niet gemart het tºupfie :

Hyetig getettkent met een fittinfie/

GPnſpocDI en armoe moonter in/

39e ilPeeſë:33ijnbct &#rfgenamen/

«En bie de nooût en kommer pgamen/

39oi ſmetten ig het gantſtb geſin.

&Baet heen/enovember uin'Hoff'ren/

âlBilt baet um dBobt/en ſtoningij off'ren/

3Die upt beg #emelg boogb gemelf

Hm arme 3ieſen ſtomt perrijtſten/

qEn lact'et aen be âlPreſen blijchen/

âlBat ofje menſcijt aen Jeſus ſelf.

IC',

âHim henfig unt hem boogt gereſen/

qEnſaeg ! mn maren arme ſlBeeſen/

âlèn ſagen in ben Hºelſchen Boeſ:

n ſoenù ong meter met ben 33aber/

jn bemſoo outben mn nu naber

(Toe-treben tot 350.org 39gebe-ſtoel. -.

II,

#nfagb ongbloebt-ſchuit met erbarmen/

qEn miſt hit Kindeken om-atmen/ -

«En ſtuſt/ en bautſtt het aen um ijert: 3

#Laet li)cl/ en âlBereibt dan ben moeden/

#Laetbrupſen in hooge mater-uſeeben/

iºn is ong trooſt in angſt en ſmert.

Een ander op de Geboorte

J E SU CH R I S T I.

dep bemnſe ban ben 24. Pſalm. De aerd.
is onſes Godts voorwaer, &c. .

Gemaeckt op het Jaer 1656,

by de ſelve occaſie-v.

I•

ſpagith nu geheelijdt tongh!

O# riep ith upt/hoemiſt/hoeſongh

ſtſt/groote Boot/um goebigbeilen/

#oe ſotto itſt met een hoogen toon âHig
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âHun beughben) groote Hemel Soon

âBoog 't oog betâDolfiteren ontſtben !

dB mag itſt nu geheelijtk oog

Om na bet Cijerubinnen Iboo?

(die ſupft'ten/en bact ſof geſangen!
op een toon/ô Jeſu! ig mp foer/

3lig bact itſtume naem ontmoet) -

4bieng liefd mijn5ieſgantſtij heeft behangen,

3•

qB mag itſt nu geherfijtk oogh

dBm dit ſoo beefelijtſt bertoogij

2ïenbarijtigijlijtſien aen teſthoumen !

&eo in de ſtift ban't ljepſ-berbonut

Hm mogefelfg genoegen monot/

&P Cherubins, ſolibt mp beroumen ?

4.

O Jeſu!'h binbt bit bent te groet

dBm in't begrijpbanſangh en noobt

(GIepalen/'it binút boog al mijn ſinnen

libier nutttig genoegb/en noch te beel/

'ſiaDinbt ſtof moo! oogb/en oog/en heel)

âlBaerſaiirſi lumen ſof ontginnen ?

- 5- -

SJtſt binbt in berg gelnenſthtenacht

Jillert monûer-baben unt-gengacht

2tig in beſcheppingbalſer bingen/ .

tt&thepſelſynen &tſjepper baert/

dºet 39ſenſch bier met ben gemelpaert/

âlBie kan dat monu'ren monûetſingen ?

op wonder nacht, onbermienghitebt

dijn ſmart gogbijn/ſgo groot lºgopbeet/

een âBogff/en jà2ieſter Iembt berſcholen/

ſjet licht betaſöerblijbtſte bagh

25m um het minſt niet halen math:

âDe 3onſaſ 't?terbrrijthg bontſt te holen/

w 7. w

35oo rag niet brengen in het fitht/

4Bfſetten ootſt moo: het geſitht

't & Be5egent 2Zaebt ban 3Dabiög ſenben/

3Langhban beaBaberen vermacht;

d? Nacht, met mien be bontſt're Nacht

39an wolck en ſchaduwen ſaienben!

8.

#et?techtrijth ſágb geen bageratt

CR g 3 2tig
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*

#haer nu naaſt te mathten ſtart/

âljart in mee. Sonnenfulſen rpſen/

aBeºSonbaeft bilſith met ſjaer ſtar/

2ſignpbigb/bat een nieume #fail

#bithepi beaPoſth'renaenſalmpſen
9•

Hjier ſenbt met 'tſmarkt: biepſthhthletbt

gere bemelg ºpter/om bººgpel heet

aBan Geerſte ſäuberen te boeten/

# ſenbt bn/bicin't lºofbelooft

al plett'ren betáSerpentiſtſj booft/

«En ttcben onûet ſinne bottenl

IC,

oheyligh Kindt, o wonder-ſpruyt,

gºintredit mijn 3iel ten hoeſemupt/

#####oornand Herº en botten/
dºm um in Bethlems ſage &tijutt/

HiBaetboo? ith in um 13emel-giuer

dLaet blpbet hert en ſtem te groeten.
II,

O welkom, welkom, Davids Soon,

HIRijn macrûtſte panút/en ecre-kroon/

@ntfanght ban my bit Liefde-teecken,

aBat itſt mijn lip aen b'ume bruth/

&oet #inbehen! by hat gelutſt

#tſt alieg bºetſt en ſtijabe reethen.

I2•

3Thijn bogresieſ heeftſangh geſtijgepd
#ume tegenmoogbigfjellbf/

ter milt gbp nu/bier milith ſferben/

griffie inſum geboorte bagh/

ilaart op ith miſſighſchepben math/

35e 'kum heb/ipeer/mathan ith berbend

Noch een ander,

dep bempſe ban ben Lof-ſangh &Simeong.

Nulaet ghy Heer oprecht, &c.

Op't Jaer 1657.

ſlecſſchome bagh!

OHBaer in oïtg oogcſagij

ofje5egent upt bemoicſten/

“Der Vad'ren lange wenſch,

Emanuel, Godt-menſch

(Öſen heyl van alle boltſten !

'- d? gept
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2. 4B heyl onpepſbaet! baet

3Deg Hemels 5al'geÃŠtijaer

#aer oberſetfg bermonbert/

q#n fiet/mijn ziel ! hier ieput

#n eetle krib en ſtijgent

âDie in den Hemel dondert.

3. 4B ilBatgeheymenis !

ier op een ſtroyemig

eg Hemels Heer te binden/

(GIeften Godt overvleeſt !

d? monoet dat mijn geeſt

(GIen Hemel op ſtan minnen !

4. 4Prijfepſtet mp nu niet

3ien ſtratijt/ont met een Liebt

«Een heyligh Liedt t'ontfangen/

tDen groot en Vrede-vorſt

HlBaer na mijn 3ieſe bogſt/

25eluſt##
5. JIRijn Godt : aſſeght ietâBan al de Wereldt ſchiet gijp ij

âBerſchopt en megh geſchoben/

oPp eene Hoy-bus neer/

'# #eghnotij/mijn Godt ! mijn Heer!

'k ſlBilum boo: reumighſonen. -
6. #tſt ſtoot mp gantſtblijtſt niet

#n't geen mijn oogefiet

en krib, noch ſlechte doecken,

3lFlaer laten beide Schaer

#n d'Herbergh, ſeop itſt naet

Hm Stal om u te ſoetſten.

7. @P neùgigh Bethlehem,

Aëelfs niet Jeruſalem

&én bp um bergeſeften/

3Paelt/Koningh ! ban uïn Throon !

&Begroote Davids Soon

&Boet Bethlem 't hooft op-fieken.

8. @P arme Stal ! mijn luſt !

Hut baet mijn Heylandt ruſt!

#lºp buntfit geen rumme Zaſen

âBaneenigh Vorſt'lijck Huys

25p um/berbaſſen kluys !

aDen pzijg en ſtonnen halen.

9. (dletmijſ g in um hebat

3Ben aſbergrootſten ſchat:

âBoot my, 'ſ migraegh beſtunten

Jllijn toenſtijen binnen um

G2 iſ 4 - iper,
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âBermpbeljjch/ en ſcijum

âPan b'Delijeben bunten. €

10. (ſ) Kribbeken, maer in

3Beg Hemels luſt/ en fin l.

«Beruſtlijdt Iembt te ſlapen ! --

&#bp bouwt hem bit mijn3iet - ,
3tſteeneitjtſt geniet/ w

âlBaer inſt luſt kan rapen. C

11. 't #g nergens mgſoomop
3tſg met mijn Heerin't Hoy, t

een inſijn arm te ruſten/

%ijgbtſacht in pluym en veer, 4

&D bertle michten neer/

3)ier iſt/bat mn kan ſuffen. &

12. G9Zions Burgery #

25egeeft um nebene mp - &

GPm eert te bempſen d

3ten 't nieum-geboren Kindt;

33gaeſtijt gijp hoe batmen't binbt ?

&Be Sterreſai't um mpſen.

RoUw-NoT EN, j

Over de haeſtige, en beklaeghlijcke doodt van den

ſcer Eerwaerdigen, -

D. GEOR GIUS Co STIUS,
In ſijn leven Predicant in de Kercke van

R O T T ER D A M.

In den Harton ſlapen den 3o van Ougſt-maendt

- - 1 65 5.

oBeſteſt op ben toon van ben 39.3Pſalm.

* Dit ſiet Aeckt* my, ô Heer! mijns levens maet bekendt, º.

op den#M En welck ſy myner dagen endt,

ſten text by Dat ick verſta het perck my voor-geſtelt

D. Coſtium Want ghy mijn dagen hebt getelt.

ghepredicktášoofp?arfi ong Tolck(reng#upt Davids monbt

# Pſalm 3tſg bn f laetſt boog ben 13eere ſtonöt. - -

9: 5- 2.

&Dit mag ſijn bee, dit mag ſijn nutte Leer

" Ct
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gebibben ban beg Hemels Heer.

aſboot heeftet ootſt alg unt fijn Throon herſtſaert * Dit is

uw* korte dagen hier op aerdt het verſken

Zijn maer een handt-breedt, ydelheydt,en niet, daer even

Een " om die haeſt lijckhenen ſchiet. g,. op volgen

3. #bitig ue Godts-ſpraeck, bitg 4P3ſinenſtij! uhn tijbt de,ook twee

Dat ghy al-hier op aerden zijt, daghen na

«Bobt toonbet noo: benogen van het Volck het overly

gint voorbeeldt bar, barr troumpen Tolck, den D. Co

#n gaf beneſ aen d'onverwachte Doodt ſty by my

âBiebcam een pijl in t herteſtboot/ - gepredickt.

4. #iet onverwacht, mant bie geſtaegh upt fict/

ſtof onbermacht beg Doodts-pijl niet/

zpie in het Huys beg Heeren bielt de wacht

&oub die niet biutigh nemen acht

dBpeygen Ziel; en beyden op het lot

GPng jl)enſtijen eeng beſtemt ban Godt ?

5. #ijn dorpel groete hem friſch en geſondt,

dºllaet ijaeſt'fijt# boot be Doodt gemonet/

3 àoth nauwelijtfig ſatijn te ruſten neer,

# bu ûeg Hemels Heer,

f

- @ſuſſtben geſontheydt en belaetſte ſnick - -S

naulnelijtſt een oogenblick.
6. #ton bie geſloten mondt, ó Chriſten-ſchaer ! % w

#Bu roepen in het openbaer/ -

dEn dat berkonbenboog ong'aſſet oog/

ſoub berſoetſten ſtil geljoog/

etniſcggen/datter tuſſchen doodt en fris

Niet meer dan eenen adem is.

7. de Rotterdam! bergeetboth nimmermeer

3Dit voorbeeldt, bat u d'Opper-heer

gInſoo aenſienlijth Hooft heeft laten ſien/

Hibet mocht u morgen ootſt geſtbien/

*Batdeſe daghſoo hoogh-begaefdeZiel

(dTot### hn

8. Bereydt u huys dan ſpoedigh, tuie ghn 3ijt/

denſeert both bat gbp ſterfijth5ijt/

+äm ſebenig glas-broos, bergantſtelijtſt/

«Die troume Godts-tolckig een ſlijth/

gºie g' op Godts-dagh ſoo kloeth en matfier faeght/

* * DIE oPMERckr HEEFT HEM REsT BEKLAEGRT.

* F. I N I S. n

t



O R D R E

Van de

Morgen-oefeningen: ",

op de eerſte Morgen ſtondt van de Maendt.

1. Van de Godts-geleertheydt. Pag. 1. !

Op de tweede Morgen ſtondt.

2. Van de# Schrifture. Pag. 6

Op de derde Morgen ſtondt.

3. Van GOD T. Pag. 14.

op de vierde Morgen ſtondt.

4. Van de Scheppinge. Pag. 22.

Op de vijfde#
5. Van de Solide en Straffe. Pag. 26.

Op de# Morgen ſtondt.
Van Godts Voorlichtigheydt. Pag. 33. ºr

op de ſevende Morgen ſtondt.

Van de Verkieſinge en Verwerpinge. Pag, 38.

Op de achtſte Morgen ſtondt.

Van Jeſus Chriſtus. Pag. 45. v

Op de negende Morgen ſtondt. -

Van de Ampten Jeſu Chriſti. Pag. 5o.

op de thiende Morgen ſtondt. -

. Van Chriſti Vernederinge. Pag. 56.

Op de elfde Morgen ſtondt.

II. Van Chriſti Verhooginge. Pag. 63.

Op de twaalfde Morgen ſtondt.

12. Van de Voldoeninge Chriſti. Pag. 69.

op de derthiende Morgen ſtondt.

13. Van de Roepinge. Pag. 75.

- Op de veerthiende Morgen ſtondt.

14. Van den Vryen## 81.

O

or



Op de vijfhiende Morgen ſtondt.

15. Van het Geloove. Pag, 87.

Op de ſeſthiende Morgen ſtondt.

16. Van de Rechtvaerdighmakinge. Pag- 92.

op de ſeventhiende Morgen ſtondt. ,,

x7. Van de Aenneminge tot kinderen. Pag, 98.

Op de achthiende##
18. Van de Heylighmakinge. Pag. Io4

Op de negenthiende Morgen ſtondt.

19. Van de Heerlijckmakinge. Pag, 111

op de twintighſte Morgen ſtondt.

2o. Van de Kercke. Pag. 1 17.

Op de een-en-twintighſte Morgen ſtondt.

21. Van de Kerckelijcke Bedieninge. Pag. I24

Op de twee-en-twintighſt: Morgen-ſtondt.

22. Vande Vyanden der Kercke. Pag. 132

op de drie-en-twintighſte Morgen ſtondt

23. Van het Verbondt Godts. Pag. 138.

op de vier-en-twintighſte Morgen ſtondt.

24. Van den Heyligen Doop. Pag- 144

op de vijf en twintighſte Morgen ſtondt

25. Vanhet Heylige Avondtmael. Pag. 15 1.

Op de ſes-en-twintighſte Morgen ſtondt.

26. Van de Gemeynſchap der Heyligen. Pag. 157.

Op de ſeven-en-twintighſte Morgen ſtondt.

27. Van de Overigheydt.# 163. -

op de acht-en-twintighſte Morgen ſtondt

28. Van de Godts-dienſt. Pag. 169.

op de negen-en-twintighſte Morgen ſtondt.

29. Van den Sabbath-dagh. Pag. 175.

op de dertighſte Morgen-ſtondt.

3o. Van de Staet na dit Leven. Pag. 181

- Op de een-en-dertighſte Morgen ſtondt.

31. Van het laetſte Oordeel. Pag. 186.

Ordre



Ordre van de
r

Middagh-oefeningen. -

Op de eerſte Middagh van de Maendt.

1. Het Leven in de Staet der onherboren nature. p.197

. Op de tweede Middagh.

2. Het Leven der Weder geboorte. pag. 2e4.

Op de derde Middagh.

3. Het Leven des Geloofs. pag. 21 1.

Op de vierde Middagh. w

4. Het Leven der verſoeninge in Chriſto. pag. 217.
Op de vijfde Middagh. t

5. Het Leven des Herten. pag. 224.

#de ſeſte Middagh.

6. Het Leven der Godtzaligheydt. pag. 231. !

Op de ſevende Middagh.

7. Het Leven in de Slaep-kamer. pag. 237.

Op de achtſte Middagh.

8. Het Leven in Gebeden. pag. 244.

Op de negende Middagh.

9. Het Leven des Herten met Godt. pag. 251.

Op de thiende Middagh.

To. HetLeven des Herten met Chriſtus deMiddelaer.p.

- Op de elfde Middagh. - (26o

11. Het Leven in Tentatien. pag. 266.

Op de twaalfde Middagh.

12. Het Leven tot Godtseere. pag. 273.

Op de derthiende Middagh. -

13. Het Leven in ons Beroep pag. 28o.

Op de veerthiende Middagh.

14. Het Leven in de Wereldt. pag. 286.

Op de vijfthiende Middagh.

15. Het Leven in het Houwelijck. pag. 292.

Op de ſeſthiende Middagh.

36. Het Leven in het Huyſgeſin. pag. 299. Of

V



Op de ſeventhiende Middagh,

19.

2O.

2I.

22.

23

24

25.

26.

27.

28.

29.

3o.

31 •

1. Van Adam tot Abraham. Pag, 407.

17. Het Leven in de Chriſtelijcke Liefde. pag. 305

18.

Op de achthiende Middagh.

Het Leven in Vrede. pag. 312

Op de negenthiende Middagh.

Het Leven in Maeltijden. Pag- 319- /

Op de twintighſte#
Het Leven in burgerlijcke Re eeringe. pag. 325

Op de een-en-twintighſte Middagh.

Het Leven in kerckelijcke Regeeringe. Pag- 331

op de twee-en-twintighſie Middagh.

Het Leven in openbare Godts-dienſt. Pag 336

op de drie-en-twintighſte Middagh.

Het feven in de Heylige Sacramenten. Pag 342.

Op de vier-en-twintighſie Middagh.

Het Leven in# pag. 349

Op de vijf-en-twintighſie Middagh. -

Het tºeven in Byſondere ſtruyckelingen. Pag-356

O# de ſes-en-twintighſte Middagh.

Het Leven in gemeyne plagen. Pag, 362

Op de ſeven-en-twintighfie Middagh.

Het Leven in particuliere Ellend'. pag. 368

Op de acht-en-twintighſte Middagh.

Het feven in een Biddagh, pag.; 374

Op de negen-en-twintighfie Middagh.

Het Leven in Reformatie, pag. 38I- - - -

de dertighſte Middagh.

Het Leven in Zegeningen. pag.#7.
Op de een-en-dertighſte Middagh.

Het Leven in de Doodt. pag. 394

- Ordre van de

Avondt-oefeningen.

op de eerſte Avondt-ſtondt van de Maendt.



- Op de tweede Avondt-ſtondt.

Van Abraham tot Jacob. pag. 413.

Op de derde Avondt-ſtondt.'

3. Van Jacob tot Joſeph, pag. 419.

Op de vierde Avondt-jlondt.

4. Van Joſeph tot Moſes. # 425. -

Op de vijfde Avondt-fondt.

5. Van Moſes tot Iſraels Uyt-tº-. pag. 432.

Op de ſeſte Avond ſtondt.

6. Van Iſraels Uyt-tocht tot Joſua, pag. 437.

Op de ſevend. Als ondt ſtondt. - -

7. Van Joſua tot Gideon. pag. 443.

Op de achtſte Avondt-fondt.

8. Van Gideon tot Samuel. pag. 459.

Op de negende#
9. Van Samuel tot David. pag. 456.

Op de thiende Avonds ſtondt.

1o. Van David tot Salomon. pag. 465.

Op de elfde Avondt-ſtondt.

11. Van Salomon tot Aſa. pag. 473.

Op de twaalfde Avondt-ſtondt.

12. Van Aſa tot Eliza. pag. 479

Op de derthiende Avondt-ſtondt.

13. Van Eliza tot Uzias. pag. 486.

Op de veerthiende Avondt-ſtondt.

14. Van Uzias tot Hiſkias.#492

Op de vijfthiende Avondt-ſtondt.

15. Van Hiſkias tot Joſias. pag. 497.

- op deſeſthiende Avondt-ſtondt. -

16. Van Joſias tot Nebucadnezar. pag. 5ez.

Op de ſeventhiende Avondt-ſtondt. e

17. Van Nebucadnezar, tot het eynde van het Koningh

rijcke Juda. pag. 5o7. -

op de achthiende Avondt-ſtondt.

18. Van Jeruſalems onder-gangh, tot de verloſſingeny

Babel door Cyrus, pag. 513, - O

- - - - - w H
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