












HISTORIE
VAN DE BEDRIEGERYEN

DER

PRIESTERS
£ N

MONNIKEN
I N

SPANJE &
DOOR

antony gavin,
J/oorheenen IVereltlyke Priefter van de Roomfche

Kerk te SARAGOSSE, en fzedert het Jaar

ijlf. Predikant Dan de Engelfcbe Kerk.

Uyt het Frans vertaalt door

j. SCHOOLHOUDER.
DERDE DEEL.

Te AMSTERDAM,
By ABRAHAM STRAND £R,

Boekverfcooper , in de Eeursftraat» 1728,





OPDRAGT
Aan den zeer eerwaarde vader in God 9

H U G O,
Heer Aarts-Bijfchop vanArmagh,
Trimaat en Metrofolitaanvan

y

tge-

heele Koninkryk "jan Ierland.

MYN HEER,
En vorft kan zyn wysheyt 9

nergens beter ïn vertoonen*

dan door de verftandige keu-

ze , die hy van bequame die-

naren doet a
om voor zaken van kerk.

enftaat te waken. Zyn Majefteyt Ko-

ning George, onzen zeer gunfti-

gen Souvereyn , heeft deze wysheyt

r
doen uytblinken , die hier in> die van alk

de Vorften van Europa te boven gaat ,

wanneer hy uwe grootheyt aan V hooft

van de Kerk van Ierland gefielt heeft>

die niet dan groote voordeelen van uw
geleertheyt , van uw Godts-vrugt § van

uw yver voor de Proteftantze Godts-

dienft kan ontfangen y
en van uwe ger



O P D R A G T.
trouwigheyt voor de perfoon , en de
regeering van zyn Majefteyt, die na
God het fterkfte fieunfel, van de her-
vormde Kerken is V zyn deze aan-
merkingen, neffens de opregte aankle-
ving voor de zuyvere leere , van de
eer(ie kerk, en uw genegentheyt om
werken van dezen aardte befchermen,
diemy bepaalt hebben, om dit derde
deel aan uwe Grootheyt op te offeren
in het vertrouwen, waar in ik ben,
dat hy my met zyne befcherming wel
zal willen vereeren

j op dat het doorV invloet, in de harten der lezers de
nytwerkzelen konnen voortbrengen,
die zeer vierig wenfcht

,

MYN HEER,

Van Uwe GROOTHEYT
,

De zeer nedrige , zeer gehoorzame
en aller onderdanigfte Dienaar,

ANTONY GAVIN.

AAN



AAN DEN

LEZER.
k heb uin drie Deelen, de Al-
gemeneJleutel van de Room/che
Kerk gegeven , en ik danke den

Almagtige Heere , dat de Troteftan-

ten , van deze Koninkryken
>
zig van

myne werken wel willen bedienen,

als van wapenen die bcquaam zyn,
om alle de ftrikredenen , de bygeloo-

vigheden en de fnoodepraktyken , van
de Roomfche Kerk , over hoop te ftor-

ten , en met een het geluk , dat zy

* 3 ge
-



Aan den LEZER.

genieten, bekent te maken, en be-

lydenis te konnen doen , van de
zuyverfte en regtzinnigfte leere des
werelts.

Ik heb in myn Eerfte Deel de fnode
Pratkyken van den Roomsgezinden
oorbiegt , de gierigheyt van den
Paus , over de bulle van de kruys-
vaart, en in de aanmerkingen , die
ik daar over gedaan heb , ontdekt.
Ik heb den aard van haar bedrie-

gelyke aflaten
, gewoontens

, plech-
tigheden

, voordeden , van de
Mhïe, van de bevoorregte Autaaren,
van dzTransfubJïantiatie ,van het Va-
gevuur en van de Reliquien , ver-

klaart.

In het Twede heb ik zekere Paufen
natuurlyk afgefchildcrt , ik heb een
verhaal van hun leven , van hun leere,

en van haar gezag gedaan , ik heb het
gedrag, en de verfoelyke ftreckenvan
verfcheyden Priefters en Monniken
van de Roomfche Kerk , daar by ge-

voegt.



Aan den LEZER.

voegt , in dit Derde, heb ik een

befchryving van dc Mife gedaan , ik

heb de redenen wederlegt , waar

van de Roomsgezinden zich bedie-

nen , om het te bewyzen , en ik

heb de nadeelen aangetoont
3

die zy

veroorzaakt.

Daar op heb ik een naamlyH van

de gewrochte wonderwerken door de

gewyde Hojiïe , zo als zy waaren ge-

daan, opgegeven
3

als ook door ver-

fcheyden levendige perfoonen , en ik

heb geèyndigt door de Htfiory van de o -

penbaring van drie Nonnen en van haar

Biegtvader.

Alles wat ik my in dit werk voor-

geftelt hebbe , is gefchiet , om Krifius

met den Antïkrïft in vergelykinge te

ftellen, en de leere en verfoeylykhe-

den
3
van de Priefters en Monniken

voor 't gezigt van de werelt bloot te

leggen ;
op dat zo, door tegen

overftellinge , van twee ftrydi-

ge dingen , Jefus Krifius , die het

* ± waare



Aan den LEZER.

waare ligt is , met meer luyfter te voor-
fchyn kome , en den Anttkrifl, dit kind
der duyfternifle, zich met zyne na-
tuurlyke verven vertoone

, op dat men
zich aan den eenen met alle gehoor-
zaamheyt onderwerpé, en den ander
met verfoeyinge en affchrik verlate

;

Want, om uyt hetwoort van Godt te
leeren, en door de getuygeniflen van
den H. Geeft verzekert te zyn, dat
den Antïkrift, door de Trofeeten en
Apoftelen voorzeyt , reets gekomen is,

om de tyd, plaats, wyze, en de ken-
merken van zyn openbaring te weten.
Om door den zeiven Geeft verzekert te
wezen, dat den Paus waarlyk den
Antikrijl is, gelyk men uyt zyn leven
en leere , door het getuygenis van het
woord Gods, en door de onverwinne-
lyke bewysredenen , die men daar uyt
trekt

, bewyft. Om overtuygt te wezen,
dat de Mijfe een Duyveliche veront-
heyliging van het H. Avondmaal des
Heeren is;, dat het een Gods-lafter-

lyke



Aan den LEZER.

lyke, valfche,afgodifcheofFerhande, en

fmadelyk aan het dierbaar bloed, aan

het lyden , en de dood van Jefus

Kriftus is , om te weeten dat dezelve

Jefus Kriftus waaragtig Godt en waar-

achtig menfch , de eenige Heere , de

eenige Zaligmaker , en de eenige

verlofler des werelts is, de eenige

voorfpraak, tufFchenfprake , en mid-

delaar , tuflchen^God en de men-

fchen, om overreed te worden, dat

zyn lighaam en bloed , dat hy

eenmaal op het autaar des kruys

geofFert heeft , de eenige aange-

name orTerhande aan God zyn va-

der is , tot vergiffenüTe der zon-

den , en dat deze Allerheyligfte

ofterhande voor alle eenmaal geof-

fert, genoeg is , om de zonden van

de geheele werelt uyt te whTchen,

zo dat het niet van noden is , de-

zelve te herhalen , om het ware

oogmerk , het gebruyk , en de oef-

fening van het Heylig Avondmaal,

vaa den Zaligmaker, en de voor-

* $ deelen,



Aan den LEZER.

deelen, die de gelovigen daar uyt
trekken, te verftaan. Eyndelyk om
door den zelven geeft der ge-

nade
} verzekert te wezen , wat de

oude leere van Godt is , die tot

allerley flag van zegeningen en
het waare geluk opleyt

5 zo als

ze uyt zyn heylig woord beves-

tigt 1S
3 ge^yk ze m de boeken

des Ouden en Nieuwen Tefïaments
is beveftigt : en wat de leere der
menfeben is , die op de Hel

y de
dood en de eeuwige verdoeme-
nis uytloopt , door ydele verfchy-

ningen , droomen
5 valfche wonder-

werken
, begoochelingen van den

duyvel beveftigt heeft , men niet

dan de drie deelen zonder voor-
oordeel moet lezen , en ik ver-

zekere my , dat men daar in al-

les wat ik zegge , zal vinden.

Ik hebze* ' téd ' Vbordeele van 't on-
wetende volk gefchreven , met een
natuurlyke en verftaanbaare ftyl h

op



Aan den LE Z

op dat de eenvcudigen ,

kelyk konnen leeren, w.

fche Godtsdienft is, en ie

ftreeken der Paufen , I ^ -a

Monniken zyn. Verfcheydene \ n

myne vrinden , hebben qüalyk «aal

my gefprooken , om dat ik my
door dit werk aan de onverzoen-

bare woede van de Paapze Prie-

fters , hebbe blootgeftelt 5 maar de

yverige begeerte , die ik altyt ge-

had heb , om eenigen dienit aan

de Troteftantze Godtsdienft te doen 5

en om myn aankleving aan de waar-

heyt te kennen te geven , heb ik

allerleye gevaren uytgetart, en ik

heb my ten eenemale aan de be-

fcherminge van God overgegeven,

wiens zake ik verdedige ; daarom

is het immers Trotefiantze lezers ,

dat de God dezer wereld , u niet

verblind heeft , immers , dat gy
niet ten eenemale aan de dood en

de Hel niet volkomen zyt over-



Aan den LEZER.

gegaan ; ten minften dat God u
om uwe moetwillige hartnekkigheyt
te ftraffen, u niet in een verkeer-
den zin heeft overgegeven

, om u
tegen hem en zyn gekende waar-
heyt aan te kanten : met deze
drte deelen te lezen • kunt gy
niet nalaten , om te zien , en met
den vinger aan te raken tot uwe
vertroofting ^ hoe groot de God-
delyke barmhertigheyt is , om dat
hy u de vryheyr geeft, de Hey-
lige Schrift te lezen

, zyn hey-
lig woord te hooren , leden tc
wezen van de zuyverfte kerk des
werelts. En dat hy u door zul-
ken fwakken en veragtelyken werk-
tuyg

, als ik, een volkomen ont-
dekking van de verföeyzelen van de
Roomfche Kerk gedaan heeft

}
op Jat

gy daar van een affchhk en afgry-'
zen mogt krygen , om u aan de
beginzelen van de Trotejiantze
Godsdienft te houden , en noyt

geen



Aan den LEZER:

geen andere party , dan die vaa
onzen zeer waarden Souvereyn^ en

zyn regeering aan te kleven.

Zo de vrugt van myn Nagt-
braken , u aangenaam is ,

gelyk

ik reden heb om my te vleyen

,

dewyl 'er binnen de twee jaren

,

vyf duyfent Exemplaren van het

eerfte , en zo veel van het twede
deel onder de 'Proteftanten van

Grootbrïttanje en Ierland verkogt

zyn , zal ik my beneerftigen om
het vierde deel te voltoyen , dat

een Algemeene jleutel van de Room-

fche Kerk 5 en van de Hel zal

zyn tot alle dankbaarheyt voor

myn naarftigheyt om u tc dienen
a

verzoeke ik niet dan gebeden , die

gy tot God doet dat het hem
behage my het leven te vergun-

nen , tot dat ik myne werken vol-

toyt hebbe , en om my uyt de

handen van myne wreedfte vyan-

den te verloiïen. Ik beveele u 4

in



2 Hfa Henij die

tf , kani Vérlof-

zeer nederige criz.

TAFEL



TAFEL

V

Der

HOOFTSTOFFEN.

I. Deel.

an de Mijfe en deszelfs héyligheyt. Pag. i

II. D E E L.

Van de wonderwerken , van de gewyde HofHe,
van veele óanten en Santinnen , van de Room-
fihe Kerk , en verfcheyde levende perfoonen. 2

1

3

I. HOOFTSTUK.
Van de wonderwerken van de gewyde Hoftie. 225*

II. HOOFTSTUK.
Van een ander jla* van wonderwerken. 308

Van Vagevuur van den %%»Patricius. 340
Het wonderwerk van Sant Antonv de Paula op

zyv&tf. 364

Won-



TAFEL der HOOFTSTOFFEN.

Wonderwerken van zufter Valeria. 374

Openbaringen van drie Nonnen. 402

HUloiY-Zwz de Eerwaardigfie vader in God, Don
Antony Yhame* de la Riva de Herrera,
Aarts- bijfchop van Saragofia in bet Koninkryk
van Arragon in Spanje* a^q

H I-
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I. DEEL.

Van de Mis en van haar Heyligheyt.

Wy
zyn door de genade van God ,

uyt het

Doolhof van Rome
h
van den Paus en van

zyn Hof geraakt. Wy hebben aange-

toont , dat de Biffchop van Rome waarlyk den

Annknd, de menfche der zonde, en de zoone

des verderfs is
;
wy hebben 't bewezen uyt zyn

valfche en gevaarlyke Leer, en uyt plaatzen,,

IIB Deel. A die



( 2

)

die uytde Outvaders, Leeraren, Koncilien, en
de H: Schrift zelfs getrokken zyn. Wy hebben
ook een getrouwe befchryving opgemaakt, van
het ongeregeld leven der Priefters en Monniken,
en medeftanders van den Paus : wy zullen hier
aantoonen, dat de Mi([e, die de tweede pilaar
van de Roomfche Kerk is , een vallche offer-
hande, een uytvinding van den Duyvel, en een
ontheyliging van het Heylig Avondmaal is, dat
Jelus Kriftus onze Verloffer heeft ingeftelt. Wy
zullen daar op , onder den byftand van God

,

betoogen
, zonder wien wy niets goets vermo-

gen
, dat Jefus Kriftus onze Hoogepriefter , en

het eenigfte Hooft van de algemeene Kerk hier
beneden op der aarde is , en dat zyn lighaam en
bloed, dat hy aan Gode zynen Vader geoffert
heeft

,
de ware en eenige offerhande is , wel-

kers gedagtenis wy t'elkens vieren , wanneer wy
zynen Heyhgen Tafel naderen.

.
Wy zullen aan het eynde van deze Verhande-

ling een lyft opmaken
, waar in wy de overeen-

komt, de eenigheyt en de gelvkheyt zullen aan-
t
,

oon
f
n

.
die 'er tuffchen het H: Avondmaal is

dat de Zaligmaker heeft ingeftelt , en het H:
Avondmaal

, gelyk men het zelve in de ware
Kerk van Engeland en Ierland viert. Wy zul-
len met eenen het ondericheyt en de tegenftry-
digheyt aantoonen , die 'er tuffchen dit H: Avond-
maal, endeMiffeis, zo als ze onder deRooms-
gezinden geviert werd. Eyndelyk zullen wy
voor ieders gezigt , de gewaande wonderwerken
vandegewydeHoftie, van eenige Heyligen, en
verfcheyden levendige perfoonen bloot leggen

,

die byhet onwetende volk voor zodanige door-
gaan.

Gelyk



( 3 )

Gtelyk wy gezegt hebben , dat het woord
Paus? niet in de H. Schrift gevonden word, zo
is heit ook met dat van de MiJJe. Ondertuf-
fchem , zo het gezag van den Paus , en de hey-

lighe^yt van de Mijje, ter zaligheyt nootzakelyk
warem

, gelyk de Roomsgezinden zig verbeel-

den,, is het zeker
i

dat jefus Kriftus en zyne
Apoiftelen daar van ergens wel zouden gefpro-

ken ihebben ; want men kan niet ontkennen
i

dat Z'j ons alles geleeraart hebben, watonsder-
waarrts kan leyden. Paulus fpreekende tot de
Ejejuers

,
zegt, (a) Gy weet dat ik niets agterge-

boudeen bebbe van V geene u nuttig was , dat ik u
niet zzoude verkondigt en u geleert hebben , in t open-

baar en by de huyzen
,
betuygende beyde Jouden en

Grietken de bekeeringe tot God, en bet geloove in

onzem Heere Jefus Kriftus*

D<ewyl deze ƒƒ* Apoftel zo neerftig Was om te

prediiken, en te leeraren alles wat wy moeten
gelowen, en niet van den Paus nog vandeMiffe
lbreekt, volgt daar uyt, dat het gezag van het

eene , en de heyligheyt van het andere
,
geen

gelotofs-artykelen zyn
,
gelyk de Roomsgezinden

voorrgeven.

Die Papiften zullen 't niet nalaten
5
my tegen

te werpen, dat het wel waar is, dat het Woord
Mijfi'e in de H. Schrift niet gevonden word;
maarr dat men daar een gelykwigtig woord vind

,

zo , dat als men het Avondmaal als een geloofs-

artykkel aanmerkt, men dit van deMiiïe en haar hey-

ligheeyt ook moet doen, zonder 't welke het on-

mog;elyk is zalig te worden.
Wy antwoorden daar op , dat zy het H. A-4

A i vond*

(a)) Hand. XX; iS*ii,



(4)
vondmaal des Heeren grootelyks hoonen, met
te zeggen

, dat 'er geen onderfcheyd tuffchen
het H Avondmaal en de Mijje is , 't geen niet
dan een.vrugt van hunne ydele droomen is;
want het is zeker , dat het zo groot is , als tuf-
Ichen de waarheyt en de leugen, tuffchen het
hgt en de duyfterniffe , tuffchen God en Betial.
Zo het maar alleen op de naam aanquam, en
dat de vraag niet was, dan alleen om te weten

,

of men die van de Mifj't aan 't H. Avondmaal
moet geven

, zou 'er minder quaad in fteeken
;

want zo men in de zaak overeenftemt, verfchilt
het weynig, hoe men de zelve noemt, hoewel
't een groote ftoutigheyt is , om een naam , zo
als men wil , aan een teken te geven , dat denH Geelt anders genoemt heeft. Paulus noemt
het des heeren Avondmaal, en niet de Miffe, en
het groote verfchil , dat 'er tuffchen deze twee
dingen is

,
gelyk wy zullen aantoonen

, verpligt
ons ten hoogften , om het zelfde woord te ge-
bruyken

, waar van zig dezen Apojlel bedient'.

.
Wat het woord AiJe belangt', de Roomsge-

zinden zynhet overdeszelfs afkomft , niet eens;
zömmige doen het van het Hebreeufche woord
Mas afltammen,, dat \chatiing of tax betekent;
andere verzekeren , dat het van het Latynfche
Mf/io of liem:ffio komt, 'tgeen vergiffenis moet
bqtekenen, gelyk zommige Ouden, envoorna-
mentlyk Cyprnmu: het verklaart hebben

;
dog

zonder ons langer met den naam op te hou-
den, Iaat ons de befchryving zien , die onze te-
gen ftrevers van de Miffe geven. Zy zeggen

,

dat het een offer bande is ^ die de Priejler aan God
offert^ tot vèfgiffemt d».r zonden vanlevend'igen en
van doöden. 2y geven dezelve buytenfpoorige

lof-



C s )

loftuiytingen met verfcheyden redenen , die ik tot

agt woorname zal brengen.

1. Om dat het een genoegdoenende offerhan-'

de is;.

2. Om dat het naar hun gevoelen JefusKriftus

zelfss is , die ze ingeftelt heeft.

3.. Omdat zy vooronderftellen, dat Petrus

,

Jobamnes
, Jacobus en andere Apojielen , die zo

mem hen moet gelooven
,

Kapellanen van de

maajgd Maria waren , dezelve gedaan hebben.

4 Wegens haar oudheyt ; want zy beweeren

,

dat :men dezelve altyt met veel godtvrugt , t'ze-

dert de dood van Jefus Kriftus, tot nu toe ge-

viertt heeft; en dat het niet mogelyk is , dat God
zyn Kerke zo veele eeuwen lang, in de dwaling
heefft willen laten fteeken.

f.. Uyt de veelerleye wonderwerken , die de

JShfffe en de gewydde Hoft ie gewrogt hebben,

waair mede zy waanen deszelfs heyligheyt en

Gocddelyke inltelling te konnen beveiligen.

6.. Tragten zy 't ook te bewyzen uyt de fraaye

dingen die men 'er in vind
,

gelyk daar zyn de

(a) Epi/tel, het Evangely , deze woorden, dit is'

mym liyhaam, het gebed des Heeren enz.

7 . Wegens de plaats van Malacbias, (b) maar
van den opgang der zonne tot haren ondergang

, zal

mym naame groot zyn onder de Heydenen , en aan

alle plaatfen zal mynen naame reukwerk toegebragt

monden, en een reyn fpys-offer.

8i. Door de groote voordeden die 'er uyt ont-

ftaam.

Zy befluyten daar uyt, dat de MhTe heylig,

A 3 goed

(ai) Die in de Mis word gezongen,
(tb) Mal. I. 11,



( 6 )

goed cn goddelyk is , en zy houden de Prote-
itanten voor ketters en honden , die met verag-
ting van iets fpreeken, dat Jefus Kriftus belaft
heeft, en dat de geheele Katolyke Kerk vereerd
en aanbid; meteen woord, de Mijfe is voor de
Papijlen, 't geen //^«avoorheenen aan de Grie-
ken was; 't is om haar, datze de geheele we-
relt in vlamme zetten.

Dit zyn de voorname redenen , waar van de
Roomsgezinden hen bedienen , om hunne Mijfe
te bewyzen

; dog onder de byftand van onzen
Heere Jefus Kriftus, wiens zaak wy verdeedi-
gen

, verhoopen wy die alle te wederleggen , en
wy zullenze op dezelve order beantwoorden,
als wy die bygebragt hebben. Laat de Kriften
Leezer zig maar de moeyte geven , om ze met
aandagt te lezen, en de antwoorden die wy daar
opgeven, rypelyk te overwegen, als ook alles
wat wy omtrent dit ftuk zeggen. Laat hy ver-
volgens onderzoeken , welke van beyde leerin-

8f
n overeenkomftiger met de geboden van de

-H. öchnft is
; op dat hy zig aan het befte , ter

eere van God , en de zaligheyt van zyn ziele

,

kan vaft houden,
'

De eerfte reden die de Roomsgezinden ten
voordeele van de Miflè bybrengen, is , dat ze
naar hun gevoelen , een offerhande tot verge-
vinge der zonden is, enz.

Antwoord op de eerfte reden.

Ik antwoorde daar op, dat de Mijfe geen of-
terhande is ; of zo 't 'er een is , kan ze , om ey-
gentlyk tc fpreeken

, geen Sakrament zyn. De
Rooms-
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Roomsgezinden houden ftaande , datze het beyde

is ;
dog ten onregte ; want daar is zo veel onder-

fcheyd tuffchen een ofFerhande en een Sakra-

ment , als 'er tmTchen en ontfange» is. Men
offert de offerhande aan God, in plaats dat men
het Sakramem van den Heere ontfangt , dat-men

door de bedienaren van zyn woord toedient.

Het Heylig Avondmaal is eygentlyk geen vol-

doenende ofFerhande ; want 't is van zulken flag

van ofFerhande, dat wy hier fpreken; maar 't is

een Sakrament van het dierbaar lighaam en bloed

van Jefus Krifhis , onzen VerlofFer. Het is waar,

dat men 't oneygentlyk een ofFerhande kan noe-

men, om dat het een gedenk ftuk van de eenige

eeuwige ofFerhande is , die de Zaligmaker aan

God zynen Vader aan het Kruys gedaan heeft,

't Is op deze wyze, dat de Outvaders het ver-

Daan tiebben , wanneerze het zelve een ofFerhan-

de noemen. Zy merkten het Heylig Avondmaal

niet als een ofFerhande aan, maar als een gedag-

teniffe van de ofFerhande van Jefus Kriftus. Zy
volgden daar in het gebod van dezen Goddely-

ken Meefter op, welke zeyde, doet dit totmy-

ner gedagteniffe , en zy fchikten zig na de ver-

klaring van Paulus ,
verkondigt den dood des Hee-

ren tot dat hy komt. Zo het Heylig Avondmaal

dan geen offerhande is , zo volgt , dat de Miffe

,

die de Roomsgezinden in deszelfs plaats geftelt

hebben
,
gelyk zy zelfs zeggen , het ook niet is.

Daarenboven, zo de Miffe waarlyk een of-

ferhande is, moetze gedaan worden, oftotver-

giffeniffe der zonden , of tot dankzegginge. De
Roomsgezinden beweeren , dat de Miffe een ver-

zoenende offerhande is ; en ik zegge, dat het

niet kan wezen ,
dewyl 'er niets is , dan het ley-

A 4 den,



( 8 )

den
, en de -dood van Jefus Kriftus [ die men zo-

danige ofFerhande kan noemen. Oeverzoenen-
de ofFerhande, is deze, die men aan God doet,
om zyn gramfchap te ftillen, en zyn regtvaar-
digheyt te voldoen ; en door deze reynigtze den
zondaar van zyne zonden

;
op dat hy dus van

zyne befmettinge gezuyvert, en in een ftaat van
regtvaardigheyt en heyligheyt geftelt zynde, God
hem in genade aanneemt , en hem barmhartig-
heyt bewyft,

Dit is het dat onzen Heere Jefns Kriftus over-
vloedig aan het kruys hout gedaan heeft, 'tishy
alleen, die dit flag van ofFerhande heeft geoef-
fent

, welkers deugt en kragtdadigheit, eeuwig
is. f Alles is valbrajrt, zey hy , dat is , onzen
Goddelyken verlofTer heeft door deze eenige of-
ferhande, alles gedaan , wat 'er vereyft werd,
om ons met God zynen Vader te verzoenen

,

en ons de vergevinge der zonden , de regtveer-
digmaking

, en de zaligheid te bezorgen ; laat
ons dan befluyten, dat het een fehrikkelyke eu-
veldaad tegen Jefus Kriftus , en zyn ofFerhande
is

, om een andere ofFerhande te doen , gelyk
deRoomsgezinden alle dagen en op veele plaatzen
in het vieren der milTedoen

, welke waanen door
dit middel vergifFenis der zonden

, verzoeninge
met God

, en de geregtigheid deelagtig te wor-
den

, de ofFerhande die den Zaligmaker eens
voor al gedaan heeft, heeft niet van noden her-
haalt te worden ; dit is het, dat ons de geheele
brief van Paulus aan de Hebreeuwen Leeraart

,

en voornamentlyk in het vu. Hooftfluk van den
zchen brief, dog wy zullen 'er in 't vervolg bre-
der van /preeKcn.

Het
t- Jdh. XIX! 10.



Hett twede flag van offerhande , bevat alle de

liefde daden , die wy aan onzen naaften bewy-.

zen, <dieGod zig zelfs toeêygent , en waar door

wy htem als zyne gelovige leden vercicren ;
laat

ons (daar by voegen , alle daden van Godts-

vrugt:, onze gebeden, onze lofzeggingen ,
dank-

zegghngen , en alles wat wy ten diende en ter

eere ^van God bewyzen. 't Zyn veel offerhan-

den „ die van het 'plegtige offer afhangen
,

waar- mede onze Goddelyke verloffer onze lig-

hameen en zielen aan God zynen Vader heeft op-

gednagen , en ons tot Tempelen gemaakt heeft

,

die zzynen heyligen name zyn toegewyd. Deze

offerrhande dient niet dan om God te vcrheer-

lykem , en zyne weldaden te roemen. Zy is

niet bequaam om zyn gramfchap te trillen ,
nog

de wergevinge der zonden, of de geregtigheyt te

verkrygen. Zy is niet amgenaam in zyn oogen

,

imrmers zo ze niet gedaan word , door die gene

die reets met hem verzoent en geregtveeraigt

zyn , na datze de vergiffeniffe van hunne misda-

den
,
uyt kragt van het ander flag van offer-

hancde , die wy verzoenende noemen ,
verkregen

hebtben.

De (a) dankbaare offerhande , is zeer nood-

zakïelyk, in de Kerk, en vervloekt is den dag,

die een Kriften doorbrengt, zonder dit flag van

offerhande aan God te doen. 't Is het reuk werk

dat de Profeet Malachia eyft ib) i
dat de Kerke

Go)d moet aanbidden, 't Is ook van deze ofter-

hamde dat Paulus fpreekt
,
(c) wanneer hy zegt,

ik Undde u dan broeders door de ontferming? Godtt

A f
dat

(» Euchariftique. (b) Mala; Lu,
( c ) Rom. xii : 13.



dat gy uwe lighamen fielt tot een levende Gode wel'
bekagelyke offerhande , welke is uwen redelyken
Godtsdienft , 't is nu de zelve reden, dat de aal-
moeflen, en de andere goede werken die dege-
loovigen doen , offerhanden genoemt worden,
die Godt aangenaam zyn, de Profeet Hofeasom
het volk te vermaanen zig tot Godt te bekeeren
Zegt', (a) neemt weg alle ongeregtigheyt , en geeft
het goede zo zullen wy betalen de varren onzer lip-

jpen, den Apoftel Paulus verklaart wat de varren
der lippen, by den Profeet zyn , wanneer hy
Zeyt

, (b) laat ons dan door hem
,
dltyd Gode opof-

feren een offerhande des lofs , de vrugt der lippen die
Zynen name belyden.

Den zeiven Apoftel (c) noemt de mildadigheyt
die de Philippenfers hun in zyn behoeftens bewe-
fen , een welriekende reuk » een aangename offer-
hande , Gode welbehaaglyk

, en alle de goede wer-
ken die de gelovige doen , worden ook geefteïy-
ke offerhanden genoemt. De Heere doe ons de
genade om hem geduurig diergelyke offerhanden
op te offeren, en dat wy dit doende, zonder ge-
veynsheyt belyden

, Cd) dat wy onnutte dienfi'
knegten zyn , en dat het geene wy gedaan hebben ,

wy het verpligt waren , want Zo den Zaligmaker,
dit aan zyne Apoftelen belaft heeft te zeggen en
te denken , en zo zy dit bevel hebben gehoor-
zaamt , waarom zou hy 't aan ons ook niet be-
laften! aan ons, die ten opzigte van onze zeden
en van ons leere zo verre beneden deze H. Man-
nen zyn , dat wy niet waardig worden bevonden
om hen, hunne fchoenriemen te ontbinden. De

Hee-

(z\ Hof. xiv: 3. (b) Heb. xnr: ij.
(c) Filip. xv: 18. (d) Lukas xvn: 10
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Heerre vergunneons de gaven van den H. Geeft „

om medrig van herten te zyn ;
dog wy zullen

bredetr van dit flag van offerhanden lpreken.

He;t blykt uyt het gene ik gezeyt heb dat de

MhTee geen verzoenende, nog geen dankzeggen-

de otft'erhande is , en by gevolg op generleye

wyzc;,eene offerhande Wy hebben aange-

toontt, dat het geen verzoenende offerhande kan

wezem , 'tkan ook geen dankzeggende zyn , om
dat omze tegen ftrevers zeggen , dat ze^ verzoe-

nende is ; want zo ze verzoenende is , is ze niet

dankzeggende. De kragt van deze bewysreden

fteunit op een regel in de redeneer-kunde welke

medes brengt , dat men de leden die verdeden , met

t'zarmen moet vermengen, Dewyl wydeaffchet-

zing van de Mifle verhandelende de (a) zoort

daar van hebben weggenomen en dat wy bewe-

zen lhebben , dat zy geen offerhande is , hebben

wy *<er ook het onderfcheyt van afgefneden , en

wy rhebben aangetoont, danzy geen verzoenen-

de ojfferhande is. Zo men dan van de affchet-

zing , de zoort en het onderfcheyt weg neemt,

hoe zal 't dan met het bepaalen , of de bepaalde

zaakc worden. 'tZal niet met al zyn, laat ons

dae Ibefluyten dat de MifTe niets is, oftenhoog-

ften niet anders als een berooving van het H.
Avondmaal van Jefus Kriftus , onzen Meefter

en conzen VerlolTer ,
gelyk de zonde de beroo-

vingj van Godts genade , in onze zielen is.

Amtwoord op de twede en derde reden.

Laat de Rooms-gezinden zig niet verbeelden
dat

(ja) Genre.
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dat wy de MhTe 20 oud aanmerken

, als zy
doen

,
wanneer zy durven (taande houden dat

het meer dan zeftien-hondert twe-en 't negentig
jaaren geleden is , dat onzen Heere Jefus Kris-
tus

.
dezelve heeft ingeftelt , dat is 's avonts voor

dt n dl
'S van zyn lyden, wy ftaan hen ook niet

meer toe dat Petrus
, Johtnnes

, Jakobus , of
eemg ander Apoflel oyt bedient heeft i 'tgeen
mc.i tegenwoordig de Mtffe noemt. Dcgetuy-
gerjüen die zy daar toe bybrengen zyn valfch
gely-K wy zullen aantoonen

, zo die gene die
een valfch getuygenis tegen zynen naaften geeft,
hoe godloos en ondeugende hy ook is , het ne-
gende gebod fchendende, zigaan de geheele wet
van God fchuldig maakt, en daar door de eeu-
wige dood verdient , hoeveel fchrikkelyker , is
de misdaat van zo eenen die in koelen moede
en met voorbedagten rade

, gelyk de Priefters
en vcritandige Monniken doen , een valfch ge-
tuygeniile tegen Kriftus, hun Koning. hun Pro-
feet en Priefter geven

, en die ftaande houden
dat hy het is, die de Mijfe ingeftelt heeft , waar
in zooveel bygelovigheden en afgodery gevonden
word, en dat de Apoftelen die uitverkoren vaten
van God waren

, om zyn Evangely te verkon-
digen, en het algemeene geloof te Prediken, de
zelve bedient hebben

,
zy verzekeren zelfs door

hooren zeggen
.. dat het Petrus is , die ze eerft

heeft opgezongen.
Hoeishetmooglyk, dat Lukas dezen zo nauw-

keurigen ^ory-fchryver
, een zaak met ftil-

iwygen voorby gegaan is , die volgens de P«-
ptften van zo grooten belang

, en zo noodzake-

/
aj" Zallgheyt is, als eenige geloofs Ariy-

kelen die in het Symbolum der Apoftelen vervat zyn
Dog
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[
Dog dewyl zy zien, dat het gene zy valfchlyk

van Petrus bybrengen , een te fwakken bewys

is, om de oudheyt van hun Miffe vaft te zetten.

Willen 2y dat Jakobu hun een ander bewys ver-

I fchaft , en ten dien eynde beweeren zy , dat het

|
dezen Apoftet is, die de eerfte Miffe tejerupdeht

i gedaan heeft , zy hebben zelfs de onbefchaamt-

heyt om ze te doen drukken , onder zyn naam
uit te geven , en Mirakel te roepen , zonder te

denken , dat het omtrent vyftien hondert vyf en

twintig jaaren is geleden , dat dezen Apoflelbe-

graven is ; deze Miffe wierd te Farys in 't jaar

if6o. gedrukt ; en 't zedert dezen tyd hebben

de Rooms-gezinden kragtig uytgevaren
,

tegen

de twyfelingen en verfchillen, die men omtrent

de oudheyt van de Miffe maakt ;
dewyl jakobus

zeggenze deze Miffe, die gedrukt is, heeft be-

dient , ftaat het niet vry , om ze in twyffel te

trekken , die het durft doen , is een ketter en

Godts lafteraar
;
dog laat deze Heeren een wey-

nigje gedult nemen , tot dat wy dit (tukje , dat

ze de Mis van 'jakobus noemen eens onderzogt

hebben
,

zy nemen hun toevlugt tot lafterin-

gen by gebrek van bondige redenen , om hunne
zaak te verdedigen

,
volgens het Spaanfche fpreek-

woord , 't welk luyt Quien mal Pleyto tiene agritos

lo defiende , dat is , die zyn zaak quaad bevind te zyn ,

zoekt jfetó met luyt fchreeuwen te verdedigen.

Voor i. in de gewaande Miffe van Jakobus te

Parxs gedrukt , is een gebed dat. onder anderen

deze woorden behelft
,

wy bidden om de aapgt-

boden
,

heylige , dierbaar? , bavenhemelfche
,

onuy:-

fpreekelvke , onbevlekte Joeerlyke
,

fchrikkelyke , yf]c-

l\*e en Goddelyke geschenken. Wat taaie is dit,

bidde ik u , voor een Apoftel ? wanneer heeft
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hy tig van dit flag van uitdrukkingen bedient
>dog laat ons het overige van den inhoudvandeze

Miife bezien.

2. Daar is een ander gebed
v
voor de Monni-

ken en Nonnen
, die in de Kloofters worden

opgefloten; ik verwondere my , dat 'er een ee-
nig Priefter is , die met dit te lezen de valfch-
heyt daar van niet aanftonts ontdekt. Het was
beft

, dat zy dit te dege overdagten
; zy weten

zo wel als wy, dat 'er ten tyde van dtApoJlelen
nog Monniken

,
nog Nonnen

,
nog Kloofters

geweeft zyn, en datze eerft langen tyd, na deze
heylige mannen

, zyn voor den dag gekomen;
dog het zou te wenfchen zyn, dat men dezelve
aanftonts affchafte, of ten minften, dat zy hun
ongeregeld gedrag in een heyliger leven meerder
met de wil van God overeenkomende

, veran-
derden. Het blykt dan klaar , dat deze Mife
niet geweeft, nog door Jacobus bedient, nog in
zyn tydt t'zamengeftelt is. Wat zouden de
Koomsgezinden hier tegen hebben in te bren-
gen? dan dat ik een Ketter, eenGodtslafteraar,
een. afvallige, een verworpene, een quaatfpre-
kende, een fchelm en een hond ben. Ik ant-
woorde hen, dat zo iemant, die de valsheyt van
hunne leere aantoont, alle deze Scvsye titels ver-
dient, zy gelyk hebben dit op my toe te paffen

;

en zy kunnen verzekert wezen, dat zy het zelf-
de regt op my zullen hebben, zolang God rny
de gunftc bewjft , om te leven ; want ik zal
noo] t ophouden de waarheyt te belyden , en de
verdorven thcyt van hunne leere en van hunne
zeden voor de oogen van

y
't gemeen bloot te

leggen
, zonder hunne bedreygingen , ofde dood

zelrs te vreezen.

Ten
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Tein anderen, zo deze Mijfe waarlyk van Ja-
cobus iis , waarom zou 2e de (a) Canm niet ver-

meerderen , met daar zulken authentiken ftuk

by te voegen ? waarom zou men dit niet in den
rang wan de Kannnike boeken van de H. Schrift

ftellem, en waarom niet geloven , en in 't werk
ftellein, 'tgeen zy bevat, 20 deze Mijfe doorde-
den i&poftel bedient is, waarom bedient men die

niet onder de twee gedaantens
,
gelyk men ten

tyde wan de Apoftden deed ; men deed daar den
dienftï:, in de gemene taaie ; het volk zong en
antw<oorden op de gebeden , men aanbad het

Broodt en de Wyn in 't Sakrament niet , in plaats

dat imen in de Roomfche Miflen
,
regt h et te-

gendceel doet ; want wanneer de Leeken Com-
municceeren , berooven de Priefters hun van het

bloedl van Jefus Kriftus, hoewel dezeGoddely-
ke Zialigmaker aan alle uytdrukelyk belaft heeft,

het zielve te drinken
;
zy zeggen hunne Miffe in

een onbekende taaie voor het volk , en dikwils

verfhaat de Priefter die ze doet , het zelfs niet,

om cüat'er vele Kerkelyken zyn , voornament-
lyk cüie tot het Choor behooren, die geen Latsn

geleekt hebben. Het volk fwygt ftil , als ofze

op dce Schouburg zaten , het bid broodt en wyn
aan , als of Jefus Kriftus na lighaam , ziele en
Godlheyt in het zelve was , ó nootlottige ver-

bi indiheyt!

't (Geen de Zaligmaker ingeftelt heeft, is het

heyliig AvondmaaLdat hy aan de algemene Kerk
belaftt heeft te bedienen in de Perfoon van zyne

heyliige Apoftelen
,
op dezelve wyze als zy het

hem hebben zien inftellen. Doei dat
,
zey hy,

M
(a)) Kerkelyke inzettingen, ofbefluytcn.
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tot mxner gedagtenijfe j en Paulus tot de (a) Ko*
yinthiers fprekende

,
by wie de Satan was inge-

ïlopen , om daar de misbruyken omtrënt het H.
Avondmaal in te voeren, zeyt , dat ik van den

lieert h^iée ontfangen , hebbe tk u eok overgelevert*

namentlyk , dat de tieere Jefus in de nagt in welke

èy verraden u>as , het brood nam enz. Maar wat
overeenftemminge is 'er tufichen de MhTe en't

geen dezen Apoitel zegt ? zekerlyk in't minfte

niet.

De Roomsgezinden hebben dan groot ongc-
lyk, twe dingen onder een te verwarren die zo
regtdraats tegen eikanderen aanloopen : zy doen
qualyk , de namen daar van te verwhTelen,

met die van 't Avondmaal valfchlyk aan cle

Msjfe , en die van de Mtjfe aan 't H. Avondmaal
te geven , deze Goddelyke maaltyt bleef niet

lang in zyn zuyverheyt en volmaaktheyt ,
- de-

wyl'er reets ten tyde van de Apojïelen verdeelt-

heden
,
fcheuringen , en ketteryen omtrent dit

onderwerp ontlïonden , dit is het , dat Paulus
in't werk (telde , om dit zoort van misflagen

te beletten, het zelve tot zyn eerlteinftelling te

brengen , en dat hy aan de gelovigen belalte om
l et zelve op dezelve wyze te bedienen , als de
Heere het belaÜ hadde.

Na deze eerlte tyden quamen 'er andere, en
de zaak g

;ng van quaad tot erger over
, dewyl

de menfehen zig met de eenvoudigheyt van de
inftelling niet vergenoegen, door dedwaazeeer-
zugtvaneen ydele glory aangefpoort2ynde, en
om zig wyzer, voorzigtigcr en verftandiger te ver<-

locncn, als Kriftus zell's, begonden zy ten eer-

ften

(?>} i Kor: xi,
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ften daar iets by te voegen , of 'er iets van af te

nemen Omtrent duyzent jaaren liepen 'er voor-
by, eer zy het wezen van het bahament zelfs

durfden veranderen , ofaantalten ; hoewel zy 'er

veele plegtigheden invoerden , waar van den Za-
ligmaker hem niet bedient had, en diezy fchee-

nen te willen oppronken met verfcheyden ver-

fierfelen, die Jefus Kriftus nog zyne Apoftelen

niet belaft hadden
Na deze duyzent jaaren verftoute men zig,

met te beweeren , dat het brood waarlyk geen
brood, en de wyn waarlyk geen wyn meer is;

maar dat zy verwiffelt , verandert en verzelfltan-

digt waren , in het lighaam en bloed van Jefus

Kriltus; tegen 'tgeene de H. Schrift, de Vaders
zo van de Latynfche als van de Griekfche Ker-
ke zeggen, gelyk wy in het vervolg klaar zul-

len aantoonen. Dit is het, dat men in het Con-
cilie, dat te i-'ereed . onder het Pauilchsp van
Leo de IX. gehouden wierd , ten voordeele van
de Transfuujtantiane befloot , en dat daar belaft

wierd als een geloois-arivkel aan te nemen.
Dezen Paus veroordeelde de leere van beren-

garius , welke beweerde . overeenftemmende met
't geen e de H. Schrift hem geleert, en hy uyt

de üutvaders getrokken had, dat het >akrament

des Avondmaals in twee dingen beftout, in de

ftofFe en in de gedaante ; dat de ftorTe , dat is

brood en wyn , gezien
,
geraakt en gefmaakt

kon worden ; mr.ar dat de gedaante, ofhet lig-

haam en bloed van Jefus Kriltus
,
onzigtbaar was

,

en alleen van het geloof afhing Zie daar de

Leere , die zo affchuwelyk in de oogen der

Roomsgezinden fcheen , en die dezen H. Man
voor een Ketter heeft doen doorgaan.

III. Di: el.
, B Wan-
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Wanneer wy van de Tramfubftantiatie nullen
fpreeken, nullen wy uytklaare Schriftuurplaat-

zen ,
cn door het gezag van de oude Leeraaren

bewyzen , dat het brood en de wyn waarlyk
zigtbaar, en op een taftbaare wyze in het Sakra-
ment zyn , en dat het lighaam en het bloed van
Kriftus aldaar op een onzigtbaare wyze in het
voorwerp van. ons geloof zyn. Hoewel de Paus
belaft heeft de Transfubftantiatie te geloven , en
dat het Concilie daar van een befluyt heeft opge-
maakt, zyn'cr van dientyd af aan verfcheyden
menfchen gevonden , zo vermaard wegens hun-
nen godsvrugt, als door hunne geleenheyt, die

op de Heylige Schrift , en 't gevoelen van de
oude Kerkvaders fteunende , de befluyten van
den Paus en van 't Concilie veragt hebben , en
tegen eenleere gefchreven, die regtdraats tegen
het woord Godts aanloopt.

Paus Innocentius de III , beveiligde dit befluyt

m 't jaar 1200; 't geen ook Urbaan de IV , die
op het verzoek van een Non , met wie hy een
onwettige gemeenfchap gepleegt had , het pleg-
tige Feeft

,
genaamt (a) het lighaam van Kriftus

,

inftelde; maar de Duyvel niet vergenoegt zyn-
de , het allerheyligfte Sakrament van het lighaam
en 't bloed van jefus Kriftus dus mishandelt

,

en een doodelyke fteek toegebragt te hebben,
wilde voltoojen 't geen hy begonnen had, ver-
deelde hy 't midden door , dat is , dat hy 'er de
wyn van affneed . die het bloed van een Zalig-
maker afbeelde , dat men door het geloof met
dit Sakrammt.eete teken ontfing. Het Co»*-///*? van
Kon/lans

, dat drie Pauzen afzette , befloot , dat 'er

in 't

(a) Zie het leven van dex.en Paus in bet tweede Deel
"jan deze Hifiorie.
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in 't vervolg niet meer van de twee gedaantens
in het Sakrament zou gefproken worden , dat
men 't alleen onder een zou bedienen. Hetbragt
de redenen die het gehad had by , om van de in-
ftelling van den Zaligmaker afte wyken . en van
de gewoone wyzein deeerÜeKerk

; dogzyzyn
ten eeoemaale ondeugende en belagchelyk

,
ger

lyk wy zullen zien , wanneer wy van het zesde
nadeel zullen fpreken , dat de /W/y/Vveroorzaakt.

Is het geen zaak , die om wraak roept , als ket-
ters, te veroordeelen , die zig gedragen na 'tgee-
ne Jefus Krimis heeft ingeftelt, en die het >akra^

ment van 't Heylig Avondmaal onder de twee
gedaantens ontfangen ! Zo men deoutheyt zoekt,
waarom Communiceert men niet op deze wyze

,

dewyl men 't den tyd van vierhondert Jaaren
lang gedaan heeft ? De Commune onder een ge-
daante, is veel nieuwer; want het is maar om-
trent driehondert veertig Jaaren, of daar om-
trent , datze in gebruyk geween- is ; ik meene
t'zedert het Concilie van Konjians , dat omtrent
dezen tyd gehouden wierd.

Een anderezaak, die ik met geen ftilfwygen
moet voorbygaan, is , dat 'er reets een goet ge-
tal jaaren verloopen is , dat men begonnen heeft

de Mijfe te zeggen, zonder de Communie aan h
volk te geven , en dat de Prïefter alles eet en
drinkt ., zonder hen daar aan deel te geven; (a)

en dit is 't , dat men een ftille Mttfe noemt.
Hoe kan 't dan het Heylig Avondmaal , de ger
meenfehap, de gemeene maaltyt , voor alle de

gelovigen gereet gemaakt, en aangeboden, ge-

noemt worden ? Het is waar , dat men verfchey-

B 2, dan
(a) 7Ac het eerde Deel van dezs Hiliorie , ja

Hppftftwk van de Mille,
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den kerkregels en befluyten gemaakt heeft, dié

dit flag van ftille Miffen veroordeelen ;
dog de

Priefteis bekommeren zig zeer weynig met de

ordonnantiën , die met hunne gierigheyt niet over-

eenkomen. Waarom noemt men dezelve ftille

Miffen, of byzondere Miffen ? 't Is niet, om
dat men ze ft ij of in 't geheym doet; dewylelk

een die alle dagen in de Kerken kan hooren

;

maar \ is , om dat 'er niemant dan de Friefter

is , die Communiceert.

Daar is nog meer ; de Paus geeft vryheden

om dit flag van Miffen te doen, in de gebede-

huysjes , of in de kamers vangemeene huyzen

;

dog als dan loopen , de koften veel hooger , om
dat de Priefter hem niet alleen dubbelt doet be-

tilen ; maar behalven dat, moet men aan den

Paus een goede ïom geit voor zyn Bulle tel-

len, of voor de vryheyt die hy geeft, om een

beweegbare Autaar te mogen hebben , en dit al-

les tegen de inftelling van den Zaligmaker. Wie
v.iet uyt dit alles niet, hoe het Heylig Avond-
maal, dat dezen Goddelyken Meefter heeft in-

geftelt, en zyne Apoftelen bedient hebben, al-

lengskens mismaakt is , tot dat het ten eene-

inaale in des Paufen Miffe verandert is ? Hoe
weynig aandagt men op het Heylig Avondmaal
veftigt, en eens onderzoekt, 't geenegezegt is

t

en in de Miffe gedaan word, zal men ligt kon-

nenbefpeuren , of hetovereenkomftigisof niet,

met het geene Jefus Kriftus heeft ingeftelt.

Wy zullen nü door overtuygbare redenen,

en door een onverwinbaare betooging aanwy-
zen , dat nog de Zaligmaker de Miffe heeft in-

geftelt, nog zyne Apolielen dezelve bedient heb-

ben ; maar datzc niet dan langen tyd na hun dood
is

-
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is uytgevonden , niettfoor een mehfch alleen,

maar door verfcheyden e, en op onderfcheyden
tyden. Men moert onzinnig, en ten eenemale
dwaas zyn , om het eerfte deel van myn voorftel

te ontkennen. Wat het tweede belangt, ik weet
dat de Roomsgezinden 't zelve niet zullen toe-

rtemmen
;
dog het zal my niet fwaar vallen , om

hen 't zelve te bewyzen. Wie kan het met regt

ontkennen , dat de eene Paus het Confiteor , een

ander het Introibo, een ander het Kyrie-eleyfon

,

een ander het Gloria in hxcelfis , een ander het

Graduel
, het Offergebed, een ander het Kanon,

een ander het Memento , een ander het Agnus Dei,

en dus van alle de ftukken die het gebouw van'

de Mijfe uytmaken , heeft uytgevonden. Nu is

het zeker, dat Krirtus of zyne Ap'oftelen daar

aan geen deel hebben , en dat het niet dan uyt-

vindingen zyn , die by trappen , en op verfchey-

den tyden zyn voor den dag gekomen
,

uyt de

dwaze herflenen van verfcheyden Paufen.

Zy weten dat Damafus ,
BiÜchöp van Rome

,

in het jaar driehondert agt en t'zeltig het Con-

fiteor belarte :

Dat Gelajius Afyiccwus , naar 't verhaal van Natt-

clerus
, omtrent den Jaarev ierhondert drie en t'ne-

gentig
, de Hymnen , de Colletten , de Antwoor-

den , de Gradualen, en de Voorredens t'zamen-

ftelde
i en hy was het , die het Digniirn \jf Juftum

eft , daar by voegde.

Dat Simtnachus omtrent het Jaar vyfhondert

twaalf belarte , het Gloria in Excelfis alle Zon-
dagen , en op alle voorname Feeftdagen der

Martelaaren, te zingen.

Dat Pelagius omtrent het Jaar vyfhondert zes

en vyftig de wedergedagteniflè der dooden daar by

voegde. B 3 Daf
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Dat Gregorius de I. omtrent het Jaar z.eshon-

dert , de Amiennes en het Intron daar by deed

;

dat hy belafte het Kyrie-eleyfott in 't Halleluja te

zingen , en het Pater met een luyde (tem over
de gewyde Ouwel , en dat hy 'er het Canon by-
voegde, 't welk mede brengt Diefque nojiros in

tua pace dtfponas.

Dat Scrgius , die in 't Jaar zevenhondert en een
ftort, belaft had, om driemaal het Agnus Dei
voor de breeking van 't brood te zingen.
Dat Gregorius de III. aan het bekreet van de

Mille byvoegde, quorum dolemnitas hodie in con-

jpeciu luie ÏYlajeftatts ceiebratur Domme , Deus no-

jler tn toto. orhe terrarum.

Dat Ntknlaas de I. de Sequentes daar by voeg-
de. Zy konncn ook niet ontkennen , dat Stxtus

de I. by de Mijje het Sanólus, Sanctus , Santtus
,

Domimts Sebaoth deed.

Het is te gelyk bewezen , dat Innocentius om-
trent den Jaare vierhondert vyf , de kus des vre-
des daar by voegde.

Dat Leo de I. het Orate pro me Fratres en het
Deo-gratïas daar by inlafte , als ook het Sanctum
Sacrtftc'mm , Immaculatam Hoftïam\ en het Hanc
tgitztr oblaitmem.

Dat Celejlyn het Ofertorie belafte.

Dat Alexander de order omkeerde en de wyze
vcrwiifelde, op welke Jefus Kriftus enzyneA-
poftelen het Heylig Avondmaal bedient hebben;
dat hy belafte, om zig van kleyn en ongeheveld
brood te bedienen , en geen gemeen brood , dat
men voorheenen gebruykte; (a) dat hy belafte

(b) water in de wyn te doen , en dat het de zelfde

Paus
fa) 2u Dlff. Cap. 51. quis, (b) De Cenfccr. Dijf.z.

Cap. Sntramento.
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Paus was , die 'er by voegde qui pridié quam pa-

teretmr enz. 't welk geen reden overlaat, om te

twyrTfelen, dat 'er niet verfcheyden Paufen ge-

weeflt zyn , die t'zedert de dood van Jefus Krif-

tus , tot het ftigten van de Mijfe toegebragt heb-

ben; en dus is het klaar, dat het deze Godde-
lyke Meefter niet is , die het ingeftelt heeft.

Dcog zonder verder te gaan , het berugte Te
igitur- Clementiffime enz. 't welk het voornaam-
ste vam alle de bygebragte ftukken is, die gedjent
hebbeen om de Mijfe te bouwen ; dit ftuk

,
'zeg

ik, dlat gewag van den Paus, Biffchop en Ko-
ning maakt, bewyft klaar, dat Kriftus die niet

iBgefltelt heeft; dewyl 'er by zyn tyd nog geen
Paus of Biffchop geweeft is.

Dte Communio , waar in gewag van de H:
Maagd , van de Apoftelen , en van verfcheyden

Heyiiigen gemaakt is , die langen tyd na haar

zyn gekomen , als van Cypriaan, van Laurens
,

van LJhrizogonus , van St.Cofmm , en van St. Da-
miaam enz. zyn te gelyk een overtuygend bewys

,

dat die Zaligmaker de Mijfe niet ingeltelt heeft

,

anderrs zou men hem konnen befchuldigen
,
zyn

eygem glory gezogt te hebben.

Ée;n ander nog aanmerkenswaardiger {tuk van

de Mlifïe
,

is, Notis quocjue peccatoribns , waarin

gefpnok en word van eenige Apoftelen , en van ver-

fchey/den Santen en Santinnen , die onder malkan-

derem verwart zyn
,
gelyk St. Barbar a, Agatha,

Lucicn^ Ignaüm , Cectlia enz. die langen tyd na

de dood van onzen Heere in wezen geweelt zyn.

Uwt dit alles volgt dan, dat Jefus Kriftus de

Miffö niet ingeftelt heeft, en dat zyne Apoftelen

die niiet gedaan hebben ; maar dat het een uyt-

vindhng van de Paufen is, die 'er op verfchev-

B 4 den
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den tyden elk een ftuk hebben bygevoegt , tot

dat het in die ftaat was gebragt, waarin die te-

genwoordig is , ïo dat deze Oltpodngo geen over-
eenftemminge nog gelykheyt mefhet Avondmaal
des Heeren heefr.

Het is met de Miffe eveneens gegaan , als met
het kleedvan een Bedelaar, die van deur tor deur
een aalmoes verzoekt ; nadat zyn kleed verflyt,
let deze ongelukkige van tyd tot tyd een nieuw
Huk op het zelve, zodat men eyndelyk hier en
daar niet dan kleyne flukjes van de ftoffe ziet,
waar van de zelve gemaakt is. Ook ishetgeene
daarvan overgebleven is, 7.0 verlieten, bedor-
ven, cn zo afgenomen ^ dat men 't zelve niet
meer kent, 't is niet meer dan een lap , waar
van verlcheyden ftukken zo ondeugende , zo
qualyk g'plartft, en genaayt zyn / dat zy ie-

mant ,
die met eenige tederheyt opgevoet is,

een walging zoude veroorzaken.
De ihifft is een mantel die byna eveneens is,

de ftoi waar van ze gemaakt is , is het H, Avond-
maal

; maar het is veroudert, door de weynig
zorg die men gedragen heeft , om het volgens
de inftelling van Jefus Kriftus waar te nemen;
het heeft te gelyk zyn kouleur verloren , en het
is ten eenemale verandert , zo ten opzigte van
zyn natuur, en zyn waardy ; maar waar van
daan is deze verandering gekomen? 't is, om
dat de eene Paus zig het regt aangematigt heeft,
om 'er een ftuk by te lappen , dat hy uyt zyn
voddekraam genomen heeft; dat een ander daar
een of meer lappen heeft bygevoegt; een derde
wederom andere, en zo voor 't overige , tot
dat eyndelyk het Avondmaal des Heeren in de
JViuTe van den Paus verandert wierd bevonden,

zo
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zo daat het niet meer het kleed van een cerlyk

man,, maar de mantel van een onbefchaamde

Bedctlaar is ; of om beter te zeggen , de matres

van dden Paus , met (a) fwarte pleyfters opge-

pronhkt, om meer goud, zilver en gefteentens

in dee i'chatkift van de Kerk te doen komen.

Dog; 't is genoeg , de tweede en derde reden

beftreeden te hebben, waarvan onze tegenftre-

vers l zig bedienen , om hunne Mifle te beveiligen.

Antwoord op de vierde Reden.

L'^aat ons nu tot de vierde Reden overgaan.

De I Papillen houden (taande , dat de algemeefle

Kerkk in 't algemeen, t'zedert de dood van Je-

fustKriftus, tot dezen dag toe, de Mifle met veel

eerbbied heeft waargenomen. Zy (leunen op deze

vooüronder (telling , dat dewyl God zyn Kerke

als ', zyn bruyd bemind
,
hy 't niet zou hebben

kommen lyden, dat zyzulken langen tyd, in zo

groooten bygeloof en afgodery, als wy zeggen

dat i de Mille is , zou gedompelt geweeü zyn.

Daaar zyn twee dingen in deze redeneering aan

te nmerken; het eene is de outheyï, en 't andere

is 'eer het gevolg van ; dat is te zeggen , dat God
,

die zyn Kerke bemind als zyn bruyd , niet zou
hebbben konnen lyden , dat zy zo langen tyd in

eeni afgrond van bygeloof en afgodery
,

gelyk

wy/ zeggen dat de Mis is, gedompelt zou heb-

benn blyven leggen.

TWat het eerlte belangt, wy hebben reets be-

wegen , dat Jefus Kriftus de MnTe niet heeft

inggeltelt, en dat zyne 'épofoUn, geduurende de

B s tyd

(;(a) Mouches.
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tyd van' duyzent Jaaren , de MifTc niet geviert
he; ft , 20 als de Roomsgezinden die hedens-
daags waarnemen , maar wel het Avondmaal
des Heeren.
Hoewel men naderhand by het vieren van dit

Heylig Avondmaal, eenige plegtigheden , door
menfehen uytgevonden , daar heeft bygevoegt

;

heeft men nogtans het wezen daar van niet ver-
andert, en het is den tyd van duyzent Jaaren
in zyn geheel gebleven, 't Is niet dan t'zedert
dien tyd, ik wil zeggen, t'zedert zevenhondert
laaren, om 'er den tyd netter van aan te wyzen

;

't is niet dan van toen af. dat men belaft heeft,
de Iransfubftamiaite als een geloofs-artykel tc

geloven, neffens de gemeenfehap onder een ge-
daante

, dat dit Avondmaal niet meer het zelfde
Avondmaal is , en allengskens in de MhTe is

verandert zo als ze tegenwoordig werd waar-
genomen , en waar in het wezen van dit Avond-
maal niet meer gevonden word.
Om op het tweede deel van de reden te ant-

woorden , die onze tegenftrevers bybrengen

,

om hunne Miffe ftaande te houden ; laaten zy
maar de moeyte nemen , om de Hiflorien van 't

Oude en Nieuwe Teftament te lezen , daar in
zullen zy vinden, dat de Kerkgedoolt, en met
dwalingen die zelfs zeer groot waren , is bezet
geweeft. De Ifraëliten waren het beminde volk
van God

,
zy zyn nogtans tot dwalingen , ket-

reryen en afgoderyen vervallen , en zulks niet
eens en by geval , maar dikwils en met voor-
bedagten rade.

.Laaten zy het aanmerkelyke Lied van Mofes
^

de Man Godts , eens lezen
,

(a) zy zullen daar

in

(a) Deur, XXXII: 9, io, 11, 15.
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God uytmaakte , tot afgodery is vervallen.

Want ,
zegt hy , des Heer en deel , h zy» volk,

Jakob is hei jnoer zyner erve. God oeu-aurde hun

als zym oogen-appel. God beeft z\n volk op zyne

vleugelen gedragen
,

gelsk een Arend , enz Hy
voegt: 'er nogtans eenwcynig lager by, ook van
dit be:minde volk fpreekende, zy zyn tot afgodery

vervalllen
,

Zy hebi/en God die hen gemaakt heeft ,

verlatten , ende verfmaadde den rots-jleen zynes

heyls ;; zy hebben hem tot y ver verwekt door hunne

vreemtde goden , door gruwelen hebben zy hem tot

toorn verwekt
, zy hebben den Duyuelen geoffert

,

niet Gode enz-

Dee zelve gewyde Schryver zegt, (a) dat het

volk llfraels haare goude oorcierfelen afrukten , dat

Aarom dezelve nam om 'er een kalf van te ma-
ken, en dat toen Ifrael het kalf zag, hetuytriep,

dit zyyn de goden die ons uyt Egiptenland hebben uyt-

geleytt ; en wanneer Aaron dat hoorde , liet hy

een iAutaar voor dit Kalf maken , enz. gelyk

wy iin 't begin van ons tweede deel gezcgt heb-

ben. De Roomsgezinden zullen daar uyt kun-

nen iZien , dat het gantfche Ifrael en Aaron zelfs

,

die 'eer de Hoogepriefter van was , tot afgodery

wareen vervallen.

Beehalven dit, na dat de Ifraelitets in het be-

loofcde Land waren gekomen , hoe gedroegen

zyziig toen? zy vervielen ook tot afgodery, \b)

toem deden de kinderen Ifraels dat qua?.t was in

de ocogen des Heeren , en 2y dienden den I taalim ;

maair het gefchiede met het verlterven des Reg-

ters., datze het noe; meer verdorven, dan haare

Vade-

(ai) Exod. XXXII.
.

(bï) Ri°t. II: ii, 19-
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Vaderen, andere Goden navolgende om die te
dienen, enzigvoor hen nederbuygende

; zy ver-
lieten de valfche Goden niet , die zy gemaakt
hadden , en hielden niet op met ongehoorzaam
te wezen. Het boek der Rigteren is met dier-

gelyke voorbeelden opgeruit , na dat 'er geen
meer Regters waren , en de Republyk in een ltaat

van Monurchne was verandert. Hoe gedroegen
iy zig toen onder de Koningen ? Hun gedrag
was boos genoeg, of miffchien nog erger, dan
't voorheenen geweefl; was ; men vind by de
groote en kleyne Profeetcn, dat dit volk van
God , de Priefters en de Vorften , de ware leere
veroordeelden ; en datze de heylige Profeeten

,

die tothun predikten, vervolgden; ditvolkwas
zodanig genegen om den Heere te verlaten , dat
God in zynen toorne aan Jefaias belafte

, zyn
gramfchap aan hen met deze woorden aan te
kondigen, zy hooren wel, maar zy verftaan met,
Zy zien en begrypen niet , het harte des volks is vet
geworden , hunne ooren zyn doof, en hunne oogen
verblindgeworden , op dat zy naet hunne oogen niet

Z.ten , en met hunne ooren met hooren
, enz.

De Profeet Jerem'ias verklaart voor 't ganfche
volk van Juda, en alle de Inwoonders van Je-
rufalem, de byzondere zorg die de Heere geno-
men had , om hen de afgodery te doen verlaten,
waar in zy vervallen waren , om hen wederom
tot hem te doen wederkeeren. Hy verwyt hen
hunne verharding , en hoe weynig werk zy van
zyne Predikaatjien gemaakt hadden

,
geduurende

den tyd van xxin Jaaren. Merk aan, dat het
aan 't geheele volk van Juda, en tot alle de In-
woonders van Jerufalem is , dat deze Profeet
het woord voert, Denk , dat 'er in de geheele

we-
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werellt niet dan het Hebree-uwfche volk Was

,

dat d(e Kerk van God uytmaakte. Zie dan eens

of de:ze Kerk niet kon dwalen. Wie is 't die

lloeg ? wie is het die Jeremias, wegens 7.yne

Prediikaatfien , in degevankenhTe zette? 'tWas
Pashmr , de Hoogepriefter van het volk Godts.

Wat was den toeftand van dit volk , ten tyde

wanmeer de Profeet b.l'tai oordeelde , dat 'er nie-

mand dan hy was, die de waare God van Ifrael

aanbaad ? Paulus haalt deze omftandigheyt in zyn

BriefF aan den Romeynen aan (a)
;
dog zie daar

van ^genoeg, zo verre de Kerk van'tÜudeTef-
tamemt aangaat , laat ons nu tot die van het

Nieuiwe komen.
WTanneer het vlees geworden woord in de

werelt quam , in wat (iaat vond het zyn bruyd

de Klerke ? Dc Schriftgeleerden , de Farifeeu-

wen , de Overpriefters , haddenze gantfchelyk

doorr hunne overleveringen bedorven
,
gelyk nog

hedemsdaags dePrietfers, de Monniken, deBif-

fchoppen en de Paufen doen. Dezeverdorvent-

heyt: was zo algemeen voor al het volk van God
geworden, dat het in drie voorname Seétenver-

deeltt was ,
namentlyk in Farifeeuzven , Saddn-

feewaven en E(feen. De Fan/eeuwen, deze vol-

flageen geveynsden , hadden de H. Schrift door

hunine overleveringen bedorven. VtzSaddufeett-

ontkenden de opftandinge op een onbe-

fchaiamde wyze , en zy geloofden nog Engel

nog Geeft, gelyk blykt uyt de zintwifting die

zy rmet Jeius Kriftus omtrent de vrouw hadden

,

die 'zeven mannen gettouwt had. (b) DeE/een

hadeden byzondcre gevoelens, 't waren luyden
die

(ai) Rom. Xï:

(b) Matth. XXII; 13. Hand. XXIII: 8.
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die in eenfcaamheyt leefden
,
gelyk hedensdaags

ós Kathurfers
; zy trouden niet

,
zy dronken geen

wyn zy aten geen vleefch , met een woord

,

ly k-yden een geftreng leven , en vaften alle
dagen.

Dc Kerk was in deze verwarring, zy bevond
ha..r in deze verfcheyden Secten verdeelt, wan-
neer de Zoone Godts in de werelt quam

; Hy
verkeerde met deze valfche Leeraren

,
zy wa-

ren 't die hem kruyften, om dat hy hen de waar-
heyt predik te. Wanneer het ligt van 't Evan-
gely, dat Kriftus en zyne Aptjïelen verkondig-
den, geopenbaart wierd, gaf men geenvryheyt
aan wien het ook zynmogt, om deze waarheyt
te prediken; en men hielpze van kant, die vry-
moedigheyt genoeg hadden , om ze te verkondi-
gen. Het zelfde volk, dat de Kerk van God
uytmaakte, en voornamentlyk de Schriftgeleer-

den , de Farifeeuwen , de Overpriefters , en de
Hoogepriefters , waren vervolgers van die gee-
ne geworden , die hen tegen hunne valfche ge-
voelens aankantten

;
zy vergaderden zig , hiel-

den raad , alwaar ze des werelts Heyland ter

dood veroordeelden , neffens alle die iyw. leere

durfden prediken. Zy namen dezen Goddely-
ken Meefter gevangen ; en dewylze geen magt
hadden, om iemand te doen fterven, befchul-
digden zy hem voor Ponüus Pilatm , Stadts-
bevelhebber van Jerufalem, onder Keyzer Ti-
bcrws , en bragten valfche getuygen tegen hem
te voorfchyn; niet tegen (taande zyn onfchuld,
wierd hy als een boosdoender veroordeelt , en
als zodanig gekruyft. Wat een i£erke, 6 goe-
de God ! en wat een Raatsvergadering was dat!

.Dog laat ons verder gaan ; wanneer God de-
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zen Goddelyken Zaligmaker uyt den dooden
had opgewekt , wie is het die de wagters om-
kogt, om hen te doen zeggen, dat zyne Difci-

pelen hem hadden geftolen ? Wie is het die daar
op de vergadering fpande , om de Apoftelen te

vervolgen, en om hen het prediken te beletten?

Wie is het die Jacobus deed fterven ? Wie
is het die Petrus gevangen liet nemen , en.

die hem liet vafl: zetten , met een oogmerk

,

om hem eveneens te handelen , 2,0 den En-
gel des Heeren hem daar uyt niet verloft had?
'tWas de zigtbaare Kerk van God, 't waren de
Schriftgeleerden, de Farifeeuwen

,
deOverprie-

fters , die zig aan alle deze ongeregeltheden
fchuldig maakten.

't Is niet zonder reden , dat de Zaligmaker
van de Stad Jerufalem fpreekende, zeyde

,
(a)

Jerufalem
, Jerufalem , gy die de Proieeten dood y

en fteen'tgt die tot u gezonden zyn. Dog zonder
ons langer met de voorleden eeuwen op te hou-
den , laat ons fpreeken van't geene in deze laat-

fte tyden is voorgevallen. Wie is het, die t'ze-

dert tweehondert Jaren zo veel bloed van Mar-
telaaren heeft doen vergieten, 't Is buyten twyf-
fel die geene, die de Kerk van God en van zy-
nen Zoone Jcfus Kriftus genoemt word ; ik

meene de verfoeyelyke Priefters , Monniken

,

BilTchoppen , en de affchuwelyke Paufen van
Rome. 't Is het zelfde, dat zy luft hebben , om
tot aan het eynde des werelts te doen. Dit is

het ook , 't geen de Zaligmaker deed zeggen

,

wanneer hy van zyn tweede komfle fprak , om
de werelt te oordeelen. (b) Dog de Zoone des

menfchen , als hy komt, zal hy ook geloove vinden

op

(a) Matth. XXIII: 37. (b) Lukas XVIII: t.



( 3> )

op der aarden ? Hy wil daar door te kennen ge-
ven, dat hy 't niet zoude vinden. Hy zegt ook
elders byna het zelfde, (a) En om dat, zegthy,
de un^cregügheyt vermenigvuldigt zal worden, zo
zal de liefde van veele verkouden ; want daar zul-
len valfche Kriftu0 en en Profeeten opjiaan , en zy
Zullen groote tekenen en grooie Wonderheden doen

,

alzo dmi zy {indien het mogelyk ware) ook de uyt-

vetkoorene zouden verle\den. Zal men zeggen,
dat deze -valfche KriftulTen en deze valfche Pro-
fee. en, Turken en Jooden zullen zyn? neen,
't zullen Kriitenen zyn , en men zalze voor zo-
danige houden. De Biffchoppen en Paufen van
Rome

, zallen de voorname itigters zyn, gelyk
ze hedensdaags daarvan hun werk reets maken.

Ik heb , naar myn oordeel , door zo veele voor-
beelden , als uyt veele plaatfen van 't Oude en
Nieuwe Teftament, genoegzaam bewezen, dat
de Kerk van God kan dwalen, dat zy het ook
met der daad doet , hoe onmogelyk de-zaak ook
aan de Roomsgezinden voorkomt. Ons blyfe

nog overig een twyffeling op te loffen, die hier

in beftaat, zo de Kerk onderworpen is tot dwa-
ling, kettery en bygeloof te vallen

,
gelyk wy

aangetoont hebben ; hoe moet men dan de H:
Schrift verftaan, wanneer ze zegt, dat de Kerk
de Bruyd van Kriftus is , dat de Kerk is de Pilaar

der waarheyt, dat zy op eenvaft fondament ge-

bouwt, en zonder rimpel is , dat de poorten der

iLlle te^en haar niet zullen vermogen , en verfchey-

den loftuytingen , die het woord van God van
haar opmaakt.

Wy konnen daar op antwoorden , dat deze

twee dingen niet oveieenkomtfig met elkander

zyn.

(a) Matth. XXIV: 12,24»



( 33 )

fcyn. God heeft nooyt toegelaten , dat alle de
leden van zyn Kerk tot dwaling zouden ver-

vallen; daar zyn 'er altyt eenige voor bewaart;
zomtyts zelfs tot 7000 toe, dte weyzerden hunne
knitn voor Baal te bvygen. (a) 't Was van deze
perfoonen, dat de aanhangers van de algemeene
dwaling van de Kerk zig ontfloegen

,
zy pre-

dikten tegen deze dwaling
;

dog het korte hen
het leven ; en fchoon zy elk duyzent levens ge*

had hadden , zouden zy die alle om het zelve

onderwerp verlooren hebben Derhalven, wan*
neer de H. Schrift zegt, dat geheel Ifrael

^
geheel

Juda , alle de inwoonden van 'Jeruzalem God ver-

laten hebben , om zig aan de afgodery over te geven
enz. men dit flag van uytdrukkingen op een al-

gemeene wyze moet verftaan , die zyne uytzon-
deringen kan hebben ; want het is zeker , dat

God in het midden van deze^walingen en deze
afgodery

, altyt een zeker getal van getrouwe
dienaars bewaart heeft , die hen neftens de an-
dere niet befmet hebben.

Daar van zyn by voorbeeld
,

uytgezondert

Mofes
,

'rofua, en eenige gemeene, die het gon*
den Kalf niet hebben aangebeden ; daar geheel

Ifrael , en zelfs Aaron , hoewel Hoogeprielter

,

zig voor den Afgod hebben ter nedergebogen.
Men kan het zelve van detyd derRegteren, en
van de tyd der Koningen van Ifrael en van Juda ,

zeggen. God verwekte in het midden van een

algemeene afgodery , eenen Jefaias , eenen Mtcha ,

cenen Jeremias , eenen Rzechiel^ eenen Daniël

enz. om de ondeugden van 't volk tebeftraffen

,

om zig tegen de valfche leere, die het aangeno-
III. Deel. C men

(a) i Kon. XIX: 18,
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men had , aan te kanten , en om de waarheyt te

prediken. En dit alles toont aan , dat God zyn
Kerke nooyt verlaten heeft

;
ondertuffchen, heeft

deze zelfde Kerk, met de Hoogepriefters , hen
alle niet van kant geholpen ?

Wanneer onzen Heere in de werelt quam,
wierd'er geen J>7;??e# , eenen Anna een weduwe,
eenen Jojef met de maagd iV/*r/<3Zynondertrou-
de , en moeder van de zone Godts , eenen bJifa-

betb met haaren zone 'Johannes den Dooper ge-
vonden , die alle Godvruchtige menfehen waren,
die zuyvere gevoelens van de ware Godsdienft
hadden, zonder die vznde Fanzeuiveti, Saduceu-
vjen en Efleen te willen aanhangen. Dus is het
dat God in deze rampzalige tyden zyn kerk be-
waart, en dit ook 't zedert gedaan heeft; gelyk
men ten tyde van de hervorming zag, en men
nog heden s daags ziet. Wanneer den Anükrifl
van Rome en de geheele Roomfche kerk , aan
afgoderie en allerhande flag van verfoeyzelen wa-
ren overgegeven, verwekte God getrouwe Die-
naren

,
gelyk hy nog doet om zig tegen de ge-

weldenarye van den Paus aan te kanten, dit al-

les toont baarblykelyk aan. Dat Goc noyt toe-

gelaten heeft, nog naderhand zal toelaten, dat
de gantfehc Kerk tot dwaling verval:

,
temeer,

om dat dit övereenftemt metdc belofte die Jefus
Kn'ftus. aan dezelve gedaan heeft, wanneer hy
zeyde, ik ben met u, tot aan de volejndinge der
werelt. Ca) Daar zyn dan altyt. vaten der verkie-
zinge bewaart, die de ftroom van dealgemeene
dwaling niet opvolgden, daar zyn 'er van tyd tot

tyd veelc gevonden , die het ligt der waarheyt
be-

(a) Matth. XXVIIÏ: zo.
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beftraa't heeft t gelyk wy door de ervaren theyt

ondervonden hebben. De Hecre vermeerdere
het getal

;
op dat dit van de uytverkoorne vol-

komen weide, dat de zonde inde wereltophou-
de, en dat Jefus Kriltus over den Antikrijl ze-

gepralende, alleen eeuwig mag regeren. Amen.
Ik hebbe my over dit vierde antwoord wyt-

loopig uytgelaten; dog kan niet anders, we-
gens de grootheyt van het onderwerp. Daar en
boven weet ik , dat 'er veele onnozele onwe-
tende zyn, die noyt geleert hebbende en niets

bequaam zynde, te begrypen, hoe God die zyn
kerk bemind, haar zo lang in de afgodery heeft

kunnen laten fïeeken , zelfs op een ongelukki-
ge wyze zyn bedrogen. Derhalven willen zy
neffens andere bevinden dat het Orakel ócrRooms-
gezinden : 't welk verzekert dat de Kerk niet

kan dwalen, volftrekt valfch is. Laat ons dan
befluyten, dat 'er niemand dan Godt alleen is,

dieniet kan dwalen; dat Jefus Kriftus zynen
Zone , die gene is die niet zondigt ofgedwaalt
heeft; in wtens mondgeen bedrog gevonden is . Dat
'er niets dan 't woord van Godt is dat in eeu-

wigheyt blyft , zo dat telkens als de Kerk daar

van zal afwykeu, en zig niet gedragen, na 't

geene zy voorfchryft, in dwaling zal vallen : en
hoe meer zy daar van afwykt, hoe meer zy de

dwaling onderworpen zal zyn ; maar zo lang

zy door dit zelve woord zal beftuurt worden,
zal ze als een verzekerde rots zyn en zal niet

vallen, volgens 't geen den Koninklyken Pro-

feet Zegt. tiet woord Godis is een lamve voor on-

ze» voet en een ligt voor onzen pad. (a) De Hce-
C 2 re

(a; Pfalra CXiX: icj.
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re wil de oogen aan de Roomegezinden openen

op dat zy Tiende mogen zien , en hoorende hoo-

ren
,
endatzy hen bekeerende zalig mogen wor-

den, Amen.

Antwoord op de Vyfde Reden.

De vyfde reden, waar van de Roomsgezin-
den zig bedienen , om hunne Mille te bcveftigen,

is, op de groote wonderwerken gegrond, die

de gewydde Hoftie gewrogt heeft. Ik zal 'er

maar eeuige van aanhalen
,
fparende het om 'er

meerder van tefpreeken, tot het tweede gedeeH
te van dit (tuk.

Damafcenm verhaalt , onder alle zeldzame
voorvallen, die hy in zyn leerreden Van de doo-
den, waar van wy gelegentheyt zullen krygen
om iets te zeggen , een groot wonderwerk ;

't geen maar een znyvere Fabel , en een oud-
wyfs praatje is. „ Daar was, zegthy, een ze-

kere Makarius , die aangefpoort zynde van

„ de begeerte die hy hadde , om te weten wat
„ de ftaat der zielen na dit leven was , daar over

„ met een hooft van een geftorven perfoon raad-

pleegde, dat al verdroogt was; dit hooft ant-

„ woorde hem , dat de zielen der geftorvene

„ mihejer leden, terwyl mendeMifledeed, dan

,, op andere tyden. Waar uyt de Roomsgezin-
de!! dit gevolg trekken, dat de MifTe goet en

heyJJt* moet zyn.

QpfiaKwjttvi ouder en geloofwaardiger Schry-

vcr , en bchalven dat, een bloedgetuyge van Je-

Cv.s Krlitus, verhaalt (aj een zeldzaam wonder-
werk

,

(a' Scr'f». lapjis.
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werk , dat zo hy zelf zegt , in zyn tegenwoor-
digheyt voorviel. „ Het gebeurde

,
zegt hy

,

9 , dat de Vader en Moeder vaneen jonge Dog-

9 , ter de vlugt namen, om de woede van den
vyant te ontgaan, en lieten haar in de armen

„ van haar Minnemoeder , die aannam zorge

„ voor haar opvoeding te dragen. Deze Min-
,, nemoeder bragt ha#r by de Magiftraat , die

„ haar een brokje brood gaven , in wyn gedoopt

„ zynde, een overblyfzel van een oflerhande,

„ die aan de Afgoden gedaan was; men gaf het

„ haar, om dat het nog te teder was om vlees

„ te konnen eeten. De moeder vond haar kind

„ naderhand weder ; en dewyl ze 't eens (zon-

, „ der te weten wat het zelve bejegent was) me-
„ de na de vergadering nam , wanneer wy de

„ offerhande deden , dat is, wanneer wy het

Avondmaal vierden , ter gedagtenis van de

„ offerhande, die de Zaligmaker eenmaal
s

ge-

„ daan heeft , bevond het kind zig onder de

,, gelovigen, en niet in ftaat zynde, om de

,^ kragt van onze gebeden en fmekirigen te ont-

,, gaan, begon het dan eens yflelyk te fchreeu-

„ wen, door de fmarten die het gevoelde, dan

„ gevoelde het zyn harte verhit, en in een dier-

„ gelyke beweging als de baaren van de Zee

;

„ het fprong van de eene na de andere kant

,

„ even of ze door een Beul gepynigt wierd.

,., Eyndelyk bekende het de waarheytvan hbf

„ voorgevallene, het gaf 'er met een ook alle

„ de tekenen van, waer toe zyn ouderdom be-

„ quaam was ; maar de Diaken , die de beker

„ aan alle gaf die tegenwoordig waren , bydc/.e

„ jonge Dogter gekomen zynde, keerde zy haar
hooft, door een gevoel van dcGoddelykctc-

c
3 »Sen"
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„ genwoordighcyt , daar van af, deed dc mond

„ toe, floot de lippen, en weygerde de beker

„ te ontfangen. De Diaken , in weerwil van

„ deze tegenftand, deed haar de mond met ge-

„ weid openen , en goot het tweede gedeelte

„ van het Sakrament daar in. Dog zy had het

„ zelve 20 ras niet in het lighaam , of zy

„ be^on te zugten en te traken op een zeldza-

me wyze, om dathetgenotene opgeenbezoe-

„ telde plaats kon blyven, endegewydde drank

„ door het bloed des Hecren geheyligt, vertrok

„ met geweld uyt deze onzuyvere ingewanden;

,, 't geen de grootheyt van de magt der Godde-

,, lykeMajelieyt aanwees. Awjulhnm (a) maakt

ook gewag van dit wonderwerk , en wy kon-,

nen het met alle zekerheyt gelooven, om dat

Cyptwnus ons verzekert dat hy 'er oog-getuyge

van geweeft is ; dog wy konnen geen geloof

aan 'c verhaal van Damafcerms geven, nog aan't

geene wy van Pius de 11. zullen verhalen. Dog
merk aan, dat het verhaal dat Cyprianus doet,

met cenen aantoont , dat men onder de twee

gedaantens Communiceerde , dat men den beker

aan de jongekinderen gaf, en dat dezen H. Man
de wyn van 't H. Avondmaal, de drana, door

het bloed des Heeren gebtyligt , noemt. Zie hier

wat Pïm de tl. zegt (b)' van Stirie
y
een Pro-

9i»m van Divytsland, fpreekende; „ieder een

„ in dit land weet, dat 'er een zekere Edelman

„ was, diedikwils voorgenomen had
,
zig zelfs

„ te verhangen: en dat hy
,
dewyl hem deze gc-

„ dagten ongemeen ontruften
,
by icmant ging

,

„ die voor een geleerd man geagt wiefd , om
„ hem

(a) Epift. XXIII.

(b) Zie de Befchryving vanEurope Kap. XXI.
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„ hem over het geneesmiddel te raadplegen

,

„ waar van hy zig tegen deze verzoeking moeft

„ bedienen. De raad die deze geleerde Man
„ hem gaf, was , om zyn Kapellaan alle dagen
„ na een afgezonderde plaats te brengen , al-

waar hy zyn verblyf hield, om aldaar dc Miffi

„ te doen. Den Edelman volgde dezen raad

,, op, en zelfs zeer ftipt een geheel Jaar lang,

„ zonder dat hem de minfte gedagte van Ket

„ fnode oogmerk bekroop , dat hy voorheenen

„ gehad hadde.

„ De Priefter verzogt , na verloop van dezen

„ tyd
, verlof om een ander te helpen , die op

„ een nabygelegen berg woonde, om het feelï

„ van de inwying van zyn Kerk te helpen vie-

„ ren. Den Edelman ftond hem dit toe , en
„ beloofde met hem te gaan , om de Mis te

„ hooren; dog zekere huyffelyke zaken hielden

„ hem langer bezig , als hy ged'agt hadde ; en

„ j| was omtrent de middag, eer hy zyn Kapel-

„ laan konde volgen : hy belloot nogtans hem
„ op te zoeken ; maar ontmoete , onder-

,, weeg zynde, een fchelm , die hem zeydc,

„ dat op de nabygelegen berg de Miflfe reets ge-

„ daan, en 't vo)k reets vertrokken was. L)c-

„ wyl den Edelman zeer moeyelyk fcheen, en
„ niet kon nalaten te zeggen , dat hy zeer on-^

„ gelukkig was, dat hy dezen dag het lighaam

„ van Kriitus niet zien kon, waarop dezédeu-

„ geniet begon te lagchen, en zcy, dat zo hy
„ 't begeerde, hy hemde verdienfle wel wilde

„ verkoopen, die hy door 't hooren der Mille
verkregen had, om het kleed dat hyaan had,
dewyl men moet weten, dat iemant onder de

„ Papillen zyne verdienlten aan een ander wel.

C 4 „ kan
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„ kan verkoopen) de koop wierd getroffen,

nogtans ging den Edelman voort na de Kerk

,

,, die op den berg was , om zyne gebeden te

„ doen; dog te rug kcerende, bevond hy dat

„ de fcheirn aan een boom hing , en t'zedert

„ dezen tyd was hy nooyt van deze fnode ver-

zoekingen gequelt geweeft. Indien de zaak
zodanig was , als deze Paus die verhaalt , zou
men reden hebben , om de MiJJ'e aan te bidden

;

dog het is zeker, dat het maar een leugen is;

of zo de zaak is voorgevallen , is 't eene van deze
wonderwerken , waarvan den Satan zig bedient,
om de menfehen te verblinden , en hen aan de
afgodery van de Mijfé vaft te houden 't Is ten
opzigte van dit flag van Mirakelen. datdeHeere
en zyne Apoftelen ons belaften, op onze hoede te

wezen
,
uyt vreeze van niet bedrogen te wor-

den. Dog ik lpare dit, om 'er op een andere
plaats breder van te i'preeken.

Om op de vyfde tegenwerping te antwoorden

,

moet men voor eerlt vooronderiïellen, dat 'er

tweederley flag van Mirakelen zyn , waar van
de eene waaragtig, en de andere val (bh zyn.
De eerlte zyn zodanige, die God door zyn

almagr werkt, om de waarheyt te bevefligen

,

en de leugen overhoop te ftorten ; zulke zyn
deze, die hy outstyts door de bediening van Ma-
fes en de Profeeten deed; zodanige zyn die van
Jefus Kriftus , en die zyne Avojleien gewrogt
hebben , aan wie hy daar toe de magt gegeven
had. Om tot ons onderwerp te komen , ik zeg

,

dat de A irakelen y die God in het sakrament van
het lighaarn en het bloed van den Zaligmaker
gewrogt heeft, gelchiet zyn om ons te kennen
te geven, dat hy het is die 't heeft ingeftelt, en
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dat dit geen menfchelyke uytvinding is De
Heere heeft daar mede beoogt, om de onwaar-
dige , de godloze , en de fohelmen van dit he r-

lyk Sakrament uyt te fluyten ; 't is ook t:n dien

eynde, dat hy het Mirakel wrogt , Ó&VCyyrto-
nus zag , en waar van wy gefproken hebben.

Zo ook verlcheyden andere, die dezelve Oud-
vader bybrengt. Want wat kon de dadelyke

zonde van een kind zyn , dat nog de borften

zoog, om onnozel een brokje brood gegeten

te hebben, dat in de wyn gedoopt was , die aan
de afgoden was geoffert ; maar God heeft ons
daar door willen te kennen geven, wat een af-

keer hy van die geene heeft , die het Avondmaal
des Hceren onwaardig en zonder voorbereycii; g
ontfangen, en van deze aan wien het onverfchil-

lig is
, gezeten te hebben , aan de tafel van den

Zaligmaker, om het Sakrament van zyn lighaam

en bloed te ontfangen; of aan de tafel van den
Duyvel te zyn , en den Duyvel zelfs te ontfangen.

Zo God door een regtvaardig oordeel , een

kleyn kind geftraft heeft , om aan de tafel des

Heeren geweeft te zyn , hoe veel te geÜrenger

zal hy die geene niet ftraften, die in eenen rypen

ouderdom en met voorbedagten rade aan 't een

en 't ander deel hebben. Deze jonge Dogter
kon de beker des Heeren niet drinken , na den

beker der Duyvelen gedronken te hebben Zy
kon geen deelgenoot zyn van de tafel des Hee-
ren en van de tafel der Duyveien ,

op de zelve

tyd. IVant de drinkbeker die wy dankzeggende ze-

genen , is de gemeenschap aan het bloed van Kr iflut ;

het brood dat vj\' breeken , is de gemexnfcbap van
v

t

lighaam van Krijlus ; en w.it M^reenftenzminge is 'er

tujjchsn Krtjius en den Dükvel.

C s Dit
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Dit zyn de cygcn woorden van Paulus , in een
Brief die hy aan de Korinthiers fchryft. (a) Der-
halven belyden wy , dat God hen dikwils op een
wonderbaare wyzegekaftyt heeft, die dit door-
lugtig Sakrament van 't lighaam en 't bloed van
den Zaligmaker onwaardig ontfangen hebben.
Dit is het ook, dat den '/.elven Apoftel [b) be-

tuygt , wanneer hy zegt , Daarom zyn 'er onder

ti veele fivakke , zieke , en die flapen.

Het tweede oogmerk , dat God met de won-
derwerken bedoelt, die hy omtrent het Heylig
Avondmaal gedaan heeft , betroffen de waare
geloovigen. Het heeft zyn Goddelyke almagt
dikwils behaagt, om ze te doen, wanneer men
dit Sakrament uytdeelde , om het zo doorlugti-
ger te maken , om 'er de uytnementheyt en waar-
digheyt van te vertoonen, en om het geloofvan
die gcene meer en meer te beveiligen , die het

waardiglyk ontfangen; en't is niet alleen in het

Sakrament van het Avondmaal, maar hy werkt
ze ook in dat van den Doop. Dus is het, dat

jfohannes den Dooper de Hemelen geopent zag , en
dat de H. Geeft onder de gedaante van een Duyve
op Jefus Krijlus nederdaalde, (c) Ten tyde wan-
neer hy hem doopte , 't welk dus toeging

,
op dat

hy 't met zyne eygene oogen gezien hebbende

,

van den Zaligmaker een getuygenis kon geven
,

en zeggen , Zie het Lam Godts , dat de zonden
der vjerelt wegneemt, (d) Dit zyn deeenige won-
derwerken die door de vingeren van God ge-
wrogt zyn, en ook de eenige die wy voor waar-
agtige erkennen.

Het

(a> r Kor. X: ij. f0 i Kor. XT: ^o.

(c) Matth. III: 16. Mark. I: 10. Luk. III: zz.
(d) joh. I: zo, 36.
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Het twede llag van wonderwerken worden
door Duyvel.skunsjes gcwrogt, die 'er geen an-

der oogmerk mede heeft,dan om de menfch te ver-

leyden en hen de waarheid te doen verlaten om
de dwaling op te volgen. Wy noemenze val-

fche wonderwerken , om twee redenen, voor
eerft om dat het de Duyvelïs , den leugenaar en va-

der der leugenen, die'er de werkmeefter van is,

en ten tweeden , om dat de7.e wonderwerken die

geene bedriegen , die 'er geloof aan geven.

't Is door Duyvels kunsjes geweeft, dat Fa-

rao* Tovenaars , wonderwerkendeeden. om die

van Mö/w na te volgen, 't Is van. dit ilag van
wonderwerken waar voor de Hecre ons waar-

fchout dat wy ons moeten wagten , wanneer
hy 7.egt (a) iVant daar zulle» vaifcbe Krijiujfen

,

en vaifche Projecten o-pflaan , die groole tekenen en

wonderwerken zullen doen , om zelfs zo het moge-

lyk was , de uytverhoorne te verleyden.

Nu
,
voegt hy'er by, ik hebbe tf * voorzegt.

En Paulns van den Antikritï fprekendc, zegt,

wiens toekomfte is na de werkinge des Satans , ia

alle kragt met tekenen en Wonderwerken der leage-

nën. 't Is op dezen voet dat my de wonderwer-
ken van Faraos Tovenaars moeten befchryven ,

zodanige zyn 't ook die Damafcenusvan 't hooft

van een dood menfch, van de ziele van Traja-

nus en die van halconice verhaalt, die hoewel
verdoemt uyt de hel gered zyn , om zalig te wor-
den; Dog wy zullen 'er in't vervolg bn .iervan

fpreken

't Is ook op de zelve voet, dat wy het won-
derwerk van de Miflfe moeten befchouwen,

waar

(a) Matth. XXIV: 24,15. (b) iTheJJ. II: 9.

(c) Serm. de Defunct.
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"Waar van Paus Yius de II. fpreekt. Met een

woord alle de wonderwerken welke ftrekken

om een zaak te beveiligen die tegen Godts woord
aanloopt, zyn valfch, en men moetze niet dan
aan de konftftreeken van den Duyvel toeeyge-

nen. Te zeggen, dat de zielen die door een
regtvaardig oordeel van God veroordeelt Z)n,
om in de Hel gepynigt te worden, daar uyt kun-
nen komen om zalig te worden , te gelooven
c|at'er een ander Vagevuur is, dan het bloetvan
Kriftus, zyn vercierfelcn die tegen 't woord van
God aaulopen. Ireneus een zeer oud Lecraar
Zeyt ons, d#t 'er een zeker man genaamt Mar-
kus geweeft is, zo vermaard door zyne bedrie-

geryen , als door zyne Ketterfche gevoelens

,

welke die ligtgelovigheyt van de eenvoudige op
een ongemene wyze in het Sakrament van 't A-
vondmaal misbruykte. ,,Hy veranderde deko-
,,leur van de wyn zodanig, datzeten eenemaa-

„ le bloed fcheen en hy bragt zo veel door zyne
betoveringen te weeg, dat eenweynigje wyn,

„dat hy in een beker deed zodanig vermeerdert

,, wierd , dat het over de boorden henen liep , en
wanneer men 't in een grooter glas goot , was

„ het zonder dat men 'er iets meerder by deed,

,-,ook vol. Moeten wy hunne kettery aannee-

men , om dat hy 't door wonderwerken bevef-

tigt heeft? neen zekerlyk.

Wy hebben een gebod 't welk mede brengt,

dat wanneer zelfs een Engel uyt den Hemel ons

een ander Evangely, een andere leer e , een anderge-

loof verkondigde, dan '/ geene Jefus Kriftus en zy-

ne Apoftelen ons verkondigt hebben , en dat z,y ons

ingefehrift \ in hel Oude en Nieuwe Tejïament hebben

na»

(a) Gal. I. 8.
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nagelatenfchoon hy't felfs door ivonderwerke levefiigde

gelyk deze Markussen deTovenaars vznFarao deden,

wy moeten 't niet geloven maar een afkeer daar

van hebben, Hieronimus fpreekt ook van dezen
Markm , en hy haalt Ireneus voor zyn fchryver

aan ; deze Markus zeyt hy
,
ging na t/'rankryk en

van daar na Spanje over alwaar hydoor zynebe-
toveringen veel volk verleyde en voornament-
de huisluy , mef wien hy een oneerlyke handel

dreef (a)

Maar daar en boven , zo wy der Heydenen
gefchiedeniffèn lezen , zullen wy daar in veele

wonderwerken zien , die ten enemalebuyten ge-

woon zyn
,
gelyk bloed Rivieren , die uyt het graf

van Jupiter vloeyden. litus Livius verhaalt,

dat men tot Rome vleefch heeft zien regenen

;

Quintm Curtius verzekert dat ten tyde wanneer
Alexanler de ftad Tjr belegerde , het brood bloed

fweette , behalven veele andere wonderwerken
die deze Heydenen bybrengen, om Kunne Afgo-
difche dienft te beveiligen. Nogtans is het ze-

ker dat de eer die zy aan hunne afgodea bewy-
zen te gelyk Godloos en verfoeyelyk is. 't Is

Van dezen aard , dat de wonder-werken zyn ,

die de Roomsgezinden ten voordecle van hun-

ne Miffe ,
Tranjjubflantiatie , en van hunne Afgo-

dery verhaalen. 't Is de Duyvel dieze door zy-

ne konüftreeken te weeg brengt om de valiche

leere te beveftigen, en om de eenvoudige» en uyt-

uerkoorne zo het mogelyk was te verleyde»,

Ant*

j.
Ca) Lees ttn Brief gefchreve7i aan Theodora , dievroti

van Lucinüs Beticasvan Andalufie Tom-. I.



( 46 )

Antwoord op de zesde Reden.

De zesde Reden, die de Roomsgezinden , ten

voordeele van de Mijfe bybrengen , is
,
zeggen

zy , dat men daar in vecle goede dingen vind

,

als daar zyn de Epiftel , het Evangely , dit is myn
lighaara enz.

Wy zullen daar op antwoorden, datvooron-

dcrftelt zynde, dat 'er in de Miffe al eenige goe-

de dingen mogten zyn , die uyt de H: Schrift

zyn getrokken , dat daar uyt niet volgt , datze

anders goed is, anderzins zou men om de zelve

reden mogen zeggen , dat de tovery enbefwee-

ringen, en de ftrecken van de fw arte konft, ook
goet zyn , om dat men daar in dikwils gewag
van de allerheyligfte Drieëenheyt maakt , ofom
beter te zeggen , daar gefchied 'er geen ,

daar

men de heylige naam van God, Vader, Zoon
cu H: Geeft niet doet tulfchen komen ; en om
cic meer kragtby te zetten, fpreken de befw éér-

ders die in onbekende taaien , als in het .he-

breeuws , Grieks en Latyn uyt. Om zonder voor-

oordeel te fpreeken, volgen de Roomsgezinden

hen daar in niet na ? zy zeggen de geheele Miffe

in 't Latyn , behalven dat zy 'er nog eenige Griek-

fche en Hebreeuwfche woorden ondermengen,
als Kyrie eleyjon , Chrifle eleyfbn , Sebaotb , Ho-

fanna , Haleluia. Jefus Kriftus in tegendeel , wan-
neer hy het H. Avondmaal hield, fprak alles 't

geen hy zcyde in de gemeene tale , om zig aan

zyne Apoftelen verftaanbaar te maken, dat een-

voudige menfehen waren ; en op dat zy het na

hem, op dezelve wyze zouden herhalen.
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Wy befluyten daar uyt , dat het niet genoeg
is, om de Miffe goet te doen zyn, datzyeeni-
ge goede Zaken bevat ; want door een regel van
het tegendeel afgenomen , konnen wy met meer
reden zeggen, dat zy quaat is, om dat men daar
in veel bygeloof en afgodery vind , die aan de
Kerk veel quaad konnen veroorzaken ; een wey-
nig zuurdeeg doet het geheele deeg ryzen , en
een weynig vergift befmet een groote menigte
vogt , en kan de dood aan een groot getal men-
fchen veroorzaken

; gelyk wy in het leven van
onzen Spaanfchen Paus Alexander de VII. ge-
zien hebben. Derhalven worden de zaken dia
goet zyn

, in haar zelfs bedorven en befmet,
door het vergift van de afgodery, wanneer zy
in de Miffe geplaatfl: worden. Eyndelyk, zy
word in een vreemde taaie gedaan ; en dewyl
het volk de zin daar van niet bevat, befmetzedie
geene die 'er by zyn , of ten minften zy zyn 'er
niet door geftigt, nog onderwezen ; 't is, alsof
een vreemdeling

, die de taal van 't Land niet
verftont, waar in hy zig bevind, na de Komedie
ging, hy zou 'er zo weynig over voldaan zyn
wanneer hy 'er uyt quam , als toen hy 'er in ging

,

en zou het minfte niet konnen vertellen van al-
les wat daar gezegt was. Dat men zig dan wel
wagte

, om het hoe eft Corpm meum (dat is myn
lighaam) op die wyzete geloven, alsdeRooms-
gezinden het begrypen , zo men niet tot een yffc-
lyke kettery wil vervallen , of de Miffe als een
goddelyke inftellinge aan te merken , om 't gee -

ne dat zy zeggen, dat men daar in veele goede
zaken vind.

Antwoord
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Antwoord of de zevende Reden.

De 2evende Reden , waar van de Papijlen ïig

bedienen, om hunne MiJJ'e te onderschragen

,

is , dat de Profeet Malachias daar van gefproken

heeft , wanneer hy Z egt , 14'ant van den opgang

der zonne tot haitren ondergang enz* En verder,

gelyk wy het in het begin van deze verhande-

ling verhaalt hebben, wy antwoorden daarop,

dat wy door het reukwerk de giften en offer-

handen verftaan. De gemeene overzettinge zelfs
i

die onzetegenftrevers geloofwaardiger als deHe-
breeuwfche Text aanmerken ,

zegt uytdrukke-

lyk , Et in omni loco jacrificatur , tff offertur no-

mini meo oblatio munda, dat is , Men offert en bied

aan in mynen name een reyn offer. De Rooms-
gezinden befluyten daar üyt, dat men door deze

rcyne ofTerhande de Mijje moet ver (taan-; dog ik

houde het tegendeel (taande
;
datdewyl deMïffe

een onthcyliging van het H. Avondmaal is , het

geen gefchenk kan zyn dat men God aanbied

,

ofaangenaam is; en dat derhalven het reukwerk,

Waar van Malachias [preekt , een geheel onder-

fcheyden zaak is ; want 't is geen verzoenende,

maar een dankzeggende ofTerhande, die de gelo-

vigen alle dagen en oogenblikken God moeten
aanbidden. Ten anderen

,
dewyl den Profeet

van een avond-offer fpreekt, kan het de Miffe

niet zyn, om dat die nooytdan 's morgens ge-

daan word.
't Is de gewoone handehvyze van God, na

dat zyn volk zyne Prlefters en Vorften , zyn
gramfchap door hunne bygclovigheden en afgo-

dery
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defy verwekt hebben , hen te verklaaren , dat hy
hen zal verlaten, dat hy hen niet meer zal ge-

denken, dat hy een ander volk zal verkiezen,
dat hem getrouwer is, als zy hem geween" zyn.
Men kan daar over met Paulus raadplegen , die

zig met deze woorden uytdrukt : (a) Maar ik

zegge u, en heeft Ij'rael het, niet ver/laan ? Mofes
zegt eerfi , ik zal u tot jaloersheyt verwekken door

{de geene) die geen volk (en zyn*f) door een onver"

ftandig volk zal ik u tot toorne verwekken. En 'Je-

faias zegt, Ik ben gevonden van de geene die my
niet en z<>gten , ik ben openbaar geworden den gee-

nen dté na my niet en vraagden.

De Heere zegt ook het zelfde , door den mond
van de Profeet MeUchias

; ( b) hy verklaart aan
de Jooden, dat hy hen verlaat, en zegt tot hen,
Ik hebbe gëenen lufl a in u

,
zeyt de Heere der t/eyr-

fcharen , en het fpys-ojfer is my van uwe hand niet

aangenaam. En onmiddelyk daar op neemt hy
de Heydenen aan , Maar van den opgang der zonne
tot haren nedcrgang , zal mynen naam groot zyn on-

der de Heydenen ^ en aan alle plaatfen zal mynen
name reukwerk toegebragt worden, Hy voegt 'er

by, dat zyv Kerke niet binnen de enge palen vari

'Judea befloien Z' u blyven , maar haar tot aan hei

nyterfiê der aarde z>,ude U jbreyden.

Men Zag de vervulling van deze Profeetfie^

wanneer de Heere v.yne Apoftelen door de ge
heele werelt zond, om alle kreatuuren het Evan-
gely te verkondigen, (c) Zo dat Malachias de
roepingc der Heydenen geprofiteerd heeft

5
die na

III. Deel, D een

(a) Rom.X: 19,10. Deut. XXXII: it. Jef. L: t|*

(b. Mal. I: 10, n< (c) Mark» XVI: tj t
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een ernftige en opregte bekeering , aan God reuk-

werk en een reyn fpys-offer moeiten opofferen

,

dat is , die hem een geeftelyke dienft moeften
bewyzen, en hem in geeft en waarheyt dienen,

niet op dezen berg
,
nog tot Jerufalem , maar

door de geheele werelt
,
gelyk Kriftus tot de

üamaritaanfche vrouwe zeyde. (aï

De andere Profeeten van de roepingeder Hey-
denen fprekende, geven gemeenlyk een geefte-

lyke dienft te kennen, 't Is daar toe, datze hen
door de plegtigheden van de wet vermanen ; en
in plaats van te zeggen , dat alle de volkeren
tot God moeften wederkeeren, voorzeyden zy

,

dat zy na Jerufalem zouden opgaan ; in plaats

van te zeggen, dat alle de volkeren van 't zuy-
den en van 't ooften, God zullen aanbidden,
voorzeggen zy , dat zy de fchatten van hun land
tot een gefchenk zouden aanbieden. En om te

kennen te geven, hoe groot en overvloedig de
kenniife zou zyn, die God aan zyne gelovigen
zoude vergunnen, onder de regeering van Jefus
Kriftus

,
Zeggen zy , De dogters zullen profeteer

ren , de jongelingen zullen gez'tgten zien , en de ou-

den zullen droomen droomen. (b)

De zelve Matachias , om te kennen te geven,
dat de Hcydenen God in geeft en in waarheyt
zullen aanbidden

,
zegt , dat zy reukwerk en

fpys-offer zullen offeren, dat dingen zyn, die

God aan zyn volk door de wet belaft had, hem
aan te bieden ; maar hy voegt 'er het nadrukke-
lyk woord van reyn by , om aan te wyzen, dat
dit offer niet vleefchelyk , maar geeftelyk zyn
moeft , na 't geene ik gezegt heb. Wat overeen-

ften>

(a) Joh. IV: 21. (b) Hand. II: 17,
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ftemmïnge is 'er tuflchen zodanigen offer en de
Mi/Te

, die niet dan een uytvinding van den Day-
vel is

,
en een ontheyliging van 't Heylig Avond-

maal des Heeren r De Roomsgezinden brengeri
nog andere Schriftuurplaatfen ten voordeele van
deze uytvinding by; dog men kon op alle deze
plaatfen antwoorden

, door 't gecne wy over
die van Malachias hebben bygebragt.

Antwoord oj> de agtfte Reden.

De agtfte Redan
, waar van onze tegenftre-

vers Zig bedienen, om hunne Miff'e te wetteen
is op het groote goed en de groote voordeden
gegrond

, die men 'er van ontfangt ; zo zy door
deze voordeden een 'tydelyke wuift verftaan
hebben wy 'er niet tegen in te brengen. Ik weet
wel, dat zy alle Jaarén onnoemelyke zommen
van het Theater van deze Komedie trekken en
men kan 'er een wytloopig. verhaal in myn eer-
11e Deel van zien, alwaar ik van de Mille fpre-
ke enz. Dog wy zullen aanftonts bewyzen
datze door deze voordeden iets anders , dan eeri
tydelyk gewin verftaan

; en 't is om zulk flag

:

van ondeugende en laffe redenen, datzybefluy-
Iten

,
dat wy ketters en honden zyn

,
erger dan

jooden en Turken, om opzulken fchrikkeïyken
vvyze godtslafteringe te bedryven, als wy tegen
de Mine doen, die Jefus Kriftus heeft ingdteJt

,

die zyn Apoftelen gedaan hebben, en die" de ge'
hede Kaïholyke Kerk tot nu tóe geoeffent heeft;
^y zeggen, dat behalven de offerhandé en 't

flagt-offer, dat de Zaligmaker van zyn lighaami
n bloed aan het kruys gedaan heeft, tot vergc

* vingje
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vinge van onze zonden, om ons met God te

verzoenen , en om ons het eeuwige leven deel-

agtig te maken, hy aan de Priefters als opvol-

gers van de Apoftelen belaft , om brood en wyn
in deMifle te heyligen, en te verzelfstandigen

in 't lighaam en bloed van Jefus Kriftus, om
aan God den Vader dit lighaam en bloed op te

offeren , tot vergevinge der zonden, en om van
hem alles te verkrygen, dat ons zo na lighaam

als na ziele nodig is.

Wat grooter goed
,
zeggen zy, zou men ken-

nen hoopen ? zy voegen 'er by , dat deze offer-

hande groot voordeel aan de dooden verfchafr,

dan ede kragt heeft om de pyn te verzagten,

die ze te ondergaan hebben , en die zy dadelyk

in het Vagevuur moeten uytftaan ;
gelyk wy

reets gezegt hebben , van de Hiflorie fpreeken-

de, die üamafcenus van Makarius verhaalt. Om
alle de voordeden van de Mille in haar uytge-

ftrektheyt te weten, die veele in getal zyn, heeft

men maar de Getyde-boeken in 't Spaans te le-

zen , alwaar men onder anderen dit zal vinden :

Ten i. IsdeMiffeinverdienfte,het lydenvan

Jefus Kriftus gelyk.

Ten 2. Wie de Mille hoort, zal dien dag niet

blind worden.
Ten 3. Hy zal geen quade dood fterven.

Ten 4. Hy zal niet verdoemt worden enz.

Dit alles, zeggen de Roomsgezinden , is uyt

dc-fchrifien van Chryfofiomus
,
Au^uflyn tn llie-

rbnsmtts getrokken, 't Zyn geloofs-artykclen,

die de Intyfiteurs van Spanje over verfcheyden

jaareft, üi de Getyde-boeken , die een gedeelte

van den Goddclyken dienft uitmaken, hadden
laten i:;l..iien, en zo men 'er die nu uytgenomen

heeft

,
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heeft , 't is om dat het volk des zelfs vahheyt
begon te ontdekken, en eyndelykzulken botten
en verfoeyelyken bedrog , als dit is , moede wierd.
Maar wat ons belangt, wy konnen met alle

zekerheyt zeggen, dat de Mijfe'm plaats van goet
te doen, veel quaat veroorzaakt, gelyk wy in

't vervolg zullen zien.

Ik ftclle dan vaft, dat de Miffe veele ongere-
geltheden en veel nadeel veroorzaakt heeft , en
dat bygevolg het een afgryzen moet wezen

,

voor elk een, die een opregte begeerten heeft,
om Godts aangezigte te zien.

Onder alle de nadeelen, zal ik zeven van de
voornaamfte bybrengen, die ik my verbinde te

bewyzen.
Voor i . de Miffe, ontheyligt het Hey lig Avond-

maal, van den Zaligmaker, om dat ze zyn ly-

den en dood verkleynt en vernietigt.

2. In de MhTe roepen deRoomsgezinden , de
heyligen aan, die dood zyn.

_
3. Deze heyligen hebben daar plaats als voor-

bidders.

4. De Priefters, die de Miffe doen, 't zydatze
de meening hebben , om ze te zegenen , of dat-
ze die niet hebben. Het volk dat dezelve by-
woont, maakt zig aan Afgodery fchuldig

S- De Miffe wettigt , behalven de Afgodery

,

in de Trans[fubjiantiatie veele andere misbruyke
als daar zyn de aanbiddinge der beelden, en de
uytvinding van 't Vagevuur, dat een regtebeur-
fe fnyding is.

6. In de miffe beroven de Priefters het volk,
van het halve Sakrament

, hoe wel zy hen nog
de andere helft niet dan zelden , en zonder Gods-
vrugt geven.

D 3 7. Men
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7 Men doet de Mt[je
% in een vreemde tale,

die het volk niet verflaat , en zy gaat met ge-
baarden en met een gelaat vergezelt, diezokodr
dig zyn, dat dit alles bequamerisom te laghen,
dan Godtsvrucht te verwekken. Wy zullen de
wezentlykheyt van deze zeven fchandelykheden,
in dezelve order aantoonen , als die wy opge-
telt hebben.

Eerfte fchandelykheyt. De MuTe ontheyligt
het Sakrament van 't H: Avondmaal om datze
het lyden en de dood van den Zaligmaker ont-
eert. En inderdaat, dewylze ingefte/tis, om
daar door alle dagen hondert duyzenden van
offerhanden te doen; waar toe dient het anders

,

dan om het lyden van Jefus Kriftus te doenver-
agten , waar door hy zig zeiven aan Godt zy-
nen vader tot een offerhande heeft opgeoffert?
wie zal durven hoopen, door zyn dood gekogt
te zyn, zo hy een nieuwe vrykoping 'mdeMiJJe
befpcurt? wie is 'er, die zal geloven, dat zyne
zonden hem vergeven zyn

,
uyt kragt van de ver-

dienften van de Zaligmaker zo hy in de M:s~
Je een nieuwe vergitfenifle der zonden ontdekt?

Tweede fchandelykheyt. De aanroeping is

eendienft die men niet dan aan God alleen fchul-
dig is, om dat het in hem alleen is, dat wy ge-
loven. Hoe zeyt Paulus zullen wy (a) aanroe-
pen in wien wy met gelooU hebbend zo dat de aan-
bidding , het gelove op het woord Godts gegrond
vooronderftelt, men zingt in de Miffe het Sym-
holum van Niceen 't welk met het Credo in Unum
Deum

, ik gelove in een , dat is een eenijr God,
begint. Zo wy dan in een cenig God moeten

gelo-
(aj Rom, X:r 4 . (*)-JoelII. 31.



( ff )

geloven , 't is ook een eenig God , die wy moe-
ten aanroepen ; en zo deze aanroepinge in den
gelove gefchied belooft God ons te verhooren.
(*) 14'te den naame des Heeren zal aanroepen, zal
ontkomen

, 't geen Petrus en Paulus verklaren

,

door, zal zalig worden, (b)

Daarenboven moet men een Godt aanroepen
om reden als volgt, 't Is nietdanaan de waaragti-
ge God, dat men ofFerhande fchuldig is. De
Roomsgezinden zelfs konnen het niet ontkennen.
De aanroeping is een ofFerhande

,
gelyk David

dezelve noemt (c) offert Godlof. Of volgens die

Overzettinge tfferhande des lojs. 't Is dezelve
ofFerhande, die Paühts (d; en de Profeet Hofeas
ons belaften, aan God re doen, daaruyt volgt,

dat gelyk de aanroeping een ofFerhande is , het
zelve niet dan alleen aan God moet gedaan wor^
den.

Dog de Roomsgezinden hebben de Fonteyne des

levenden waters verlaten en gebrokene bakken uitge-
houwen , dis geen water hebben. Zy hebben op-
gehouden den Hcere aan te roepen om hunnen
dien ft aan' de Heyligen te bewyzen en zomtyts
zelfs aan Heyligen , die men niet kent , of die

mogelyk al in de Hel branden
; wy hebben 'er

een voorbeeld van in het gebed van St. Roch te

Sh'ilie metdekrone van de maagd Maria gedrukt,
in het jaar j 581 door Jan Guüerez , dit gebed
is in deezc woorden bevat.

God die aan de welgelukzalige St. Roch een pa-
tent verleent heejt^dat een Engel hem bragt en waar
ingeschreven flond dat die hem aanroepen niet van de

D 4 pefi

(a) Hand. TI: 24. Rom. X: 13. (h) Pfalm L: 14,

(c, Hebr. XIII: 15. (cl) Hofea XIV; 3.
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fe(l zoude worden bezogt enz. Ikvcrhale dit gebed

piet , dan om te onderrteunen 't geen ik van de

aanroeping der Papillen zegge, men kan uyt hun-

ne Mifen veele voorbeelden van dezen aard te

voörfchyn, brengen, want in alle de gebeden,

die zy aan hunne Heyligen doen , wat doen zy

anders dan hen aanroepen , en bidden , van te

doen , 't geen ty van hen affmeeken. Daar is
1

geen een plaats
,
nog in het Oude of Nieuwe

Te/lament waar in God ons belaft, om zig tot

iemand anders dan tot hem te vervoegen. Roep

tny aan zeyt hy, in den dag der ben&mkeyt ,
en ik.

zal V u uythelpen en gy zult rny eeren. Hy heeft

noyt gezegt roep zodanigen Engel ,
zodanigen

Heylig, Abraham, Samuel, üavid enz. aan.

Wanneer de Afoflelen aan Jefus Kriftus (a)

verzogten hoe zy moeiten bidden, belafte hy hen

niet
, zig aan zyn moeder of eenigen Heyligen te

vervoegen, Hy belafte hen God aan te roepen

en te zeggen Onze Vader , om dat het aan hem
alleen is , dat zy hunne fmeekingen moeten doen,

om alles wat wy, zo na lighaamals naziele van

noden hebben. Derhalven, alzo 'er geen gebod is

't welV verpligt om iemant anders dan God al-

leen aan te roepen , is 'er ook geen voorbeeld in

het Oude nog Nieuwe Teflament dat een gelo-

vige zig tot iemand anders dan tot God alleen

vervoegt heeft.

Het is zeker, dat wy de voorwerpen vanzyn
goetheyt, van zyn liefde en van zyn magt zyn,

en dat waar wy ons ook bevinden al was 't in

den bnyk van den Walvifch, of in den vuuri-

gen oven, zo wy hem aanroepen, hy ons zal

ver-

(3) Lulus XI: i. Matt. VI: 9.
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verhooren Wy konnen het zelfde niet van dc

Heyligen zeggen , wiens goetheyt liefde en magt
bepaalt zyn. Daar is niemandt dan God alleen

die oneyndig en over al tegenwoordig is, daar

i

de Heyligen eyndige wezens zyn, die zig over

lal niet bevinden en die by gevolg nog onze ge-

beden niet konnen hooren, nog onze wonden
en ellenden kunnen zien,

Dewyl wy tegenwoordig, de aanroeping die

men gemeenlyk het gebed noemt ,
verhandelen,

vinde ik goet, om het niet te vergeten in 'tvoor-

bygaan daar van iets te zeggen.

Het gebed is een zekere onderhandelinge , of

een gemeenzame vervoering die een gelovige zie-

1 le, met God houd, om alle zyne behoeftens

voor hem open te leggen; overtuygt zynde, dat

hy als Heere, het verhaal daar van wel zal wil-

! len aanhooren, en als Vader hem de genade zal

willen bewyzen, daar in te voorzien, gelyk hy

ook in der daat doet. Het gebed is eene ophef*

finge van de ziele tot haar God. 't Is een lad-

der langs welke de ziele uyt dezen afgrond der

ellende alle de Hemelen doorboort, in zig zelfs
' voor God vertoont, aan wie zy alle hunne be-

hoeftens open leyt, met hoope, dat hy als een

goed vader hem wel zal willen helpen.

Deze iadder is van vier fporten te zamen geftelt.

1. Oe noodzakelykheyt verpligt ons, om te

bidden.

2. God belaft het ons.

3. Zyn belofte verzekert ons, dat wy ver-

hoort zullen worden.

4. Het geloof verkrygt, 't geen men door 'f

Gebed verzoekt.

?. Den menfeh is vannatuuren, zo boos, zo

D s trots
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trots en Zo hoogmoedig , dat zo hy zig door de
nood niet geperlt vond

,
hy zig noyt voor Gcd

Zou willen vernederen, nog hem zelfs aanroe-
pen , dit is het dat Dnvid doet uitroepen, (a)

*t Is goet dat gy my verdrukt, of verneederthebt

,

en een weynig hooger. Eer tk verdrukt wierd,
dwaalde ik. Het goede dan dat David uyt deze
verdrukking genoot, en dat alle Kriftenen daar

uyt moeten trekken, is, dat hy verpligt wierd,
zig te vernederen voor God, en hem aan teroe-

pen. Dit is het , dat de Heyligcn doen
,

die zig door verdrukkingen en ellenden genood-
Zaakt vinden

,
zy erkennen de beledigingen , die

zy tegen zyn Goddelyke Majefteyt bedreven
hebben, en fmeken hemom vergirFeniiTe van de
zelve: zy roepen hem aan, naar 't voorbeeld
van David welke zeyde, wanneer ik in benaaut-

heyt was hebbe ik den Heere aangeroepen en bjver~

boorde my; maar wanneer de Godlozen verdrukt
,

worden, lafteren zy God : zy vervallen tot wan-
hoop en dit is het kenmerk , dat hen van de
ware kinderen van God ondvrfcheyt.

De tweede Sport, is, dat de Heere ons belaft,

hem te bidden. Roep my aan zegt hy , in den dag
der benaau'.heyt.

De derde is, de belofte die hy doet, van ons
te verhooren , dus is wanneer God onzen David
belaft, hem aan te roepen, hy hem belooft, uyt *

zyn benaautheyt teverloffen ; en hy voegt 'er by;

dat wanneer de verdrukte den Heere aanroept
hy hem een groote dienftbewyft

,
gelykhydoor

deze woorden te kennen geeft, en gy zult my
eeren en gelyk hy elders zegt: (b) Hy zal my aan-

roepen

(a) Pf. CXIX:7i. (b) Pf. L: 15. XCI: 15.
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roepen en ik zal hem verhooren , ik zal'met hem
zyn in zyn benaautheyt , ik zal hem 'er uyt ver-
löfen, en hem verheerlyken. De H: Schrift ver-
Zekert op verfcheyde plaatsen, dat wie den naa-
me des Heeren zal aanroepen

,
zalig zal Worden •

dog men vind daar in geen plaats, alwaar by-
ftand of zaligheyt belooft werd, aan hem, die
zig elders , dan tot God begeeft.

De vierde is , dat men door het geloof ver-
krygt 't geen men verzoekt. Jefus Kriftuszeit
(a) alles wat gy biddende begeert

, gelooft dat gy ze
ontfangen zult , en zy zullen u geworden. DeKo-
ninkhke Profeet had dit geloof, wanneer hy
zeyde (b) de Heere zal my verhoeren wanneer ik
hem zal aanroepen. Den Apoftel Paulus beveiligt
dezewaarheyt, door verfcheyden voorbeelden in
de brief aan de Hebreuwen , dat men zig demoey-
te geve om hetgeheele (c) Kapittel te lezen waar
in daar van werd gefproken , men zal daar een
levendige uytdrukking van de kragt en 't ver-
mogen van 't geloof, vinden

, zonder het wel-
ke 't mmogelyk is God te behagen. Zo die geene
die God aanroept geen opregt eenvoudig en reyn
harte heeft, is het'zeker

, dat hy niet verhoort
zal worden, gelyk men weet dat Ezau niet ge-
daan wierd , hoewel hy met tranen bad

, nog
ook óaul en veele andere, die dubbelhartig wa-
ren, om d?.t 'er niet dan'tgeloove was , dat hen
kan volmaken, 't is dan door het geloove, dat
wy verkrygen, 't geen wy afbidden, het bevel
om te bidden , komt van God en niet van het
fchepzel. '

t I s God zelfs en geen fchepzel dat

belofte
(aï Mark, XI: i. (b) Pf. IV: 4.
(c) Heb. XI.
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belooft heeft ons teverhooren, in onze gebeden.

Het gelove 't welk ons doet verkrygen, 'tgee-

ne wy van God verzoeken , is een gelocf, dat
wyop hem, en niet op de fchepzelen febben,
wy mogen dan , en met veel reden beihyten

,

dat deze Geeftelyke ladder , ons niet tot defchep-
zelen; maar alleen tot den Schepperen /.lrnag-

tigcn God opleyt. Laten wy ons derhahen tot
hem alleen vervoegen, dewyl hy het alleen is,

die wy moeten aanroepen en daar door zullen
wy verzekert zyn, nietbefchaamt te zullen wer-
den. Dien Alrnagtige God, doe ons die gena-
de dat wy ons gebrek gevoelende, hemopregt
aanroepen , met dit vertrouwen , dat hy onsuyt
kragt van zyn goetheyt , beloften en de offer-

handen die zyn eenige Zoon, hem heeft opge-
olfert, om ons met hem te verzoenen , ons zal
verhooren. Amen.

Derde fchadelykheyt. Daar is geen MJfe die

niet vol is, van de tulTchen fprakederHclïgen.
De Priefter zelf die ze doet, matigt zig een 77-
tel aan, van Middelaar en tuffchenfpreeker by
God, ten voordeele van die geene, voer wie
hy die doet , 't zy doode of levendigen. Hy bid
niet alleen voor de menfehen maar ook voor
Jefus Kriftus, fmeekende.den Vader van ze te

ontfangen, enaaa te nemen gelyk hy de offer-

handen van Abél, Abraham en van Melclifedick

gedaan heeft. 6 fchrikkelyke laftering ! onver-
dragelyke hoogmoet van een Prielter ! Een fchelm
geeft voor, Middelaar tulTchen God en God te

zyn ! wie kan Godloosheden van dezen aard
aanhooren , zonder van fchrik te triller. > wy
weten, dat 'er geen andere Middelaar if, dan
Jefus Kriftus , alleen.

Om
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Om *er van ovcrtuygt te wezen moet men
maar aanmerken , dat hy , die middelaar , moet
wezen ook aangenaam aan de twee partyen moet
ïyn, di e hy wil verzoenen ; want zo hy gehaat
is, van de eenezal hy geen invloed op zyn ge-
moed hebben, om dat hy hem verdagt zal voor-
komen ;derhalven is 't volftrekt noodzakelyk, dat
de menfchen om met God verzoent te worden,
die zy b eledigt hebben , een tuffchenfpreker , een
Advtkaat en een Middelaar hadden , die te gelyk
waaragtig God en waaragtig menfeh is : want
zo hy aan de eene zyde , niet dan menfeh was

,

zou het een Schepzel zyn, inzonden, gelyk de
andere ontfangen, en zyn Middelaarfchap zou
van geen uytwerkinge by God, wezen, aan de
andere zyde, zo hy God en geen menfeh ge-
weeft was, zou hy door zyn dood aan de God-
delyke geregtigheyt niet hebben konnen voldoen,
gelyk onzen Middelaar en tuflehenfprake Jefus
Kriftus door zyn dood betaalt heefc; alles wat
den menfeh aen deze regtvaardigheyt verfchul-

digt was. Daarenboven dewyl de zonde
een oneyndig gevolg is, om dat ze tegen een
oneyndigGod bedreven, zynde , was 't nodig,
dat dit rantfoen ook oneyndig was en dit is het

,

dat Krifiui deze oneyndige tuüchenfpreker , God
en menfeh overvloedig betaalt heeft©

Daar is dan geen andere tuiTchenfpreker of
andere Middelaar dan Jefus Kriftus, om van
God den Vader vergiffenis der zonden te ver-

krygen ; Want gelyk
y
er volgens de taal van Pan-

lm
,

(a) niet dan een God is
, zo is 'er ook maar

een Middelaar tuffeben God en den menfeh , demen-
febe Jefus Kriftus , die ook God is te prvzen in der

eeuwig-*

(a) I. Tim. 11:5,
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eeuviigheyt-. 't I s de eenige Middelaar , van het N.
I

• gelyk Paulus getuygt, op vcrfcheyde plaat-lm m Zynen brief aan de Hebreu wen.
Wy konnen hier herhalen 't geen wy van de aan-

roeping gezegt hebben
; dewyl 'er geen gebod

van God
,
nog voorbeeld in het Oude en Nieuwe

Tefiament
, is

, dat eenig gelovige tot tuflehenfpre-
ker is geftelt, is het zig tïraffchuldig te makenom wyzer dan God te willen wezen ; en men
moet gek zyn om beter, brood te zoeken , dan
dat Van tarw gemaakt is; want waarom het ze-
kere voor het onzekere te laten vaaren Het
woord van God verzekert ons, dat Jefus Kri-
ftus onze tufichenfpreker is met uytfluytingé
van de heyligen, is het dan niet in 't geloofom-
trent de H: Schrift te kort te fchieten, om een
andere Middelaar op te zoeken als die ze ons
voorftelt? wy moeten weten dat alles wat niet
in den geloovegefchiet , zonde is gelyk ons Pau-
lus in zyn brief aan den (a Romeinen verzekert
en aan de Hebreuwen (b) fchryvende, zeyt hy
zonder Gelove is h onmogelyk God te behagen , laat
ons dan bcfluyten, datKriftus onze eenige Mid-
delaar en tuiTchen fpreker is, en dat men onzin-
nig moet zyn, anders valt te nellen

^
vdyk dc

Papijlen in hunne mifle doen , die zig Vleyerf
daar door vergirTeniffe van hunne zonden tc zul-
len verkrygen

: dewyl Jcfus Kriftus dit over-
vloedig gedaan heeft door zyn lyden en dood
waar door hy met regt den naam van Midde-
laar

,
Advokaat en tuflehen fpreker bekomen heeft

Dit is het dat fyhannet beveiligt, wanneer hy
Zeyt (c) Myne kinderktm ikfehryyt u deze dingen

, \ « tof j

(a) Rom. vi: (b) Hebr. ix:&
(e) i. Joh. ir: 1.
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toe

,
op dat zy niet en zondigt maar zo iemant ge-

zondigt heeft
,
wy hebben een veorjpraake by den Va-

der nament lyk 'Jefus Kriflus denregtvetrdi^en. Zo
'er meer dan een Advukaat was , men behoeft niet

te twyfelen , of Johannes 2011 gezeyt hebben,
wy hebben Advokaaten en dit hy ze genoemt
zou hebben , maar overtuygt zynde dat'er maar
een was, zey hy, wy hebben een voorfpraak en
om hem beter aan tewyzen, voegthy 'er Jefus
Kri/ius den regtveerdtgcn

, en door dit bywoord
van regtvaardige fluyt hy, alle andere menfchen.
uyt, die van natuuren kinderen des toornszyn,
(a) in zonden ontfangen en in ongeregtigheyt ge-
booren de Zatan had in de kerk verduyftert (om
zo te fpreckcn gcduurende verfcheyden jaren
zulken heylzamen en trooftelyken leere begra-
ven, welke mede brengt, dat Jefus Kriftus

,
is,

en altyt zalzyn, onzeeenige Middelaar en voor-
fpreker) onder alle de Roomsgezinden

,
zyn 'er

weynig die noyt, ofmet eenige ziekte bezet zyn-
de, om Jefus Krittus denken, en die hem ver-
zoeken om hunne tuffchenfpreker by zyn vader
te zyn, Zoinmige roepen. een heylig, anderede
Maagd of haar beeld aan, en elk vervoegt zig
by den heylig, volgens zyn blinde gewoonte,
aan wie hy gewend is , en aan wien hy de zorg
van zyn lighaam, en ziele heeft overgegeven,
zo dat hy'er zyn AdvoUat, zyn Middelaar, en
met een zyn God vanmaakt, want wanneerzy
zig 'in hunne Godtsdienflplegingen, na eenig
heylig begeven, is 't gemeenlyk om hem tebid-
den hen van de ziekte te willen verloffen waar
mede zy bezet en hen uyt de nood te trekken
waar in zy zig bevinden. Zy bidden niet dat deze

hunne
(a) Pfalm. LI.
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hunne tmTchen fpreekcrs zullen zyn, maar tre-

den regt toe, om het van dezelve te verzoeken^
even eens, als of dezen Heylig een gclykc niagt

als Godt hadde. Daar zyn 'er zelfs onder , die

voor zodanige doorgaan , welkers zielen in dé
Hel zyn, gelyk men onder dePaufen ziet. lier-

man van Ferrare is gekanunifcert en vooreen Hey-
lig gedunrende, den tyd van xxx Jaarcn^ aan-
gemerkt: zo dat die van zyn land, geduurende
al dien tyd hem als hunnen Advokaat en tuffchen-

fpreeker, by God hebben aangemerkt; dog niet

tegengaande al zyn heyligheyt , was Bowfacius
de vin zo ras geen Paus geworden

i
ofhy ver-

klaarde, dat hy verdoemt was; en liet zyn lig-

ham op graven en verbranden in tegendeel zyn
'er andere Paufen geweeft , die de zodanige ge-

kanomfeert hebben die hunne Voorzaten als Ket-
ters hadden veroordeelt, Hier oni'mus ejtiPaus Da-
mafus hadden Paus hiberius van Arriamry be^-

fchuldigt nogtans heeft Gregonus de vir, hem
voor een Heylig verklaart.

DeRoomsgezinden vervoegen zig wegens rant-^

pyn, aan st. Poloma , voor quade oogeu , roe-
pen zy &t. Lucia aan, voor een quade keel 5/.

Blajïus, voor de pefl: Roch
y
zy gaan r.ogver-

der zy doen Maria Magdalena tot koppelaarftef
dienen, in hunne onkuyfche begeertens , de
onvrugtbare vrouwen

,
Vervoegen zig aan de

Reus ót. Kriftoffel wiens legende voo- Fabel-

agtige verklaart, uyt het Breviarium gefch-rapt is^

uyt laft van Paus Pius de III, gelyk wy in het
leven van Marcel hebben aangemerkt (a)

Elk Koninkryk
, yeder Provintzie, ydcr Stad ,

yder Kloofter, ydcr Kerk
i

yder KapeJ, ydcr

Kluy*
(a) Zie het twede Deel van dtzt Hiftory*
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Kluyfenaars hut, yder Huys, elke hoek van de
ftraat, yder perfoon zelfs onder de Roomsgezin-
den heeft zyn befchermer

,
zyn Patroon en Heylig

of liever zyn God; 't is tot dezen Heylig, dat
zy in hunne verdrukkingen toevlugt nemen,
zonder aan God of aan zynen Zone Jefus Kri-
ftus te denken , 't is ook om de zelve reden

,

dat de Profeet Jeremias(iï) zigover het land van
Juda beklaagde wanneer hy zeyde, na het getal
uwer fteden zyn uwe Go ien.

^
Gelooft zy de Heere die door zyn barmher-

tighey
t , ons de genade heeft willen bewyzen

,

om in de Koninkryken van Groot- Srittanje en
Ierland, deze verwonderbare , en trooftelykelee-
re, te vernieuwen

, en te herftellen die onderde
Roomsgezinder!, nog in de duyfterniïTen van de
onwetenthcyt begraven leyt, deze leere zeg ik
die ons Leeraart, om niemantdan God den Va-
der, en zynen Zone Jefus Kriftus met dezever-
zekertheyt aan te roepen, op 'de getuygenuTen
van de H: Schrift gegrond zynde, dat 'er geen
andere in den Hemel nog op de aarde is, bequaam
zynde om ons te helpen of ons van onze tyde-
lyke of geeftelyke bezoekingen te verloffen

,

gelyk den Profeet David, ons in verfcheyden
plaatfen van zyne Pfalme» te kennen geeft.

Ik kan niet nalaten, alhier in 't voorbygaan de
zamenfpraak te verhalen die eenEdelman eens met
een Leeraar in de Godgeleertheit hadden,dezen E-
delman zeyonder anderen,aan de Godgeleerde,dat
Jefus Kriltus tegenwoordig ook onze Ad-vokaat
was, 'tgeen de Geeftelyke als een wonderfpreuk
en als een nieuwe leere aanmerkte om dat hy noyf
diergelyken voorftel gelezen nog gehoort had.

111. Deel. E * Den
(a) Jer II; ^S i
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Den Edelman over de verwondering van den

anderen verbaart (taande, bragt hem de plaats van
Jokannes by , om te beveiligen 't geen hy beweer t

had! welke zegt
,
wy hebben een voorfyraake by

den t/ader namentlyk jefeï Kriftus den lle^tveer-

dïgen \ die van Panlm-welke zegt , van den Za-
ligmaker lpreekende welke ter regterhand Godts

z--t, en voor ons bid (a) en op een andere plaats,

(b) iVaarom hy ook volkomentlyk kan z,&lïg makep

die door hem tot G<-d gaan. Alzo h\' altyt leeft om
voor b ia*- té bidden Deze Godgeleerde wilt zeer

wel , dat de Heyligen volgens het gevoelen der

Papi/len, Advekaaten zyn maar dat Jefus Kriftus

dit ook was, was voor hem een onbekende lec-

re en hy geloofde dit niet. Zo hy, dan, een

Leeraar in Ifrael zynde van deze dingen onkun-
dig was, waarom verwonderen wy ons dat

dit aan het arme onwetende volk onbckentis?

waarom zullen wy verwondert ftaan , dat oude

eenvoudige wyven, hier niet van weten. Wan-
neer ik zegge, dat 'er geen andere; tuiïchen-

fpreker dan Jefus Kriftus is, ik verfta het voor

zo verre het de vcrgevinge der zonden aangaat;

want anders zyn wy alle verpligt, om voor el-

kauderen te bidden , 't is op deze wyze dat Pau-

lus zig aan de gebeden van die geene , aan wie hy

fchreef, beveelt, gelyk hy ook belooft Godt
voor hen te bidden.

Zo een Priefter dan zeyde , dat hy in de MhTe
God

,
gelyk de Apojielen deden, bad, zou zyn

Gebed in den gelove gedaan, goet wezen; maar
de onbefchaamtheyt en de ftoutheyt te hebben

om zig den Tytel van fuffchenfpreker aantcma-

ti en, en zyn offerhande te verkoopen, als of

het van een gelyke prys, met die van hetlyden,

en

(«) Rom. VIII.' 3 J. (b) Heb, VII: 15',
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én de dood van Jefus Kriflus was
, is eeti

fnodc nn'sdaat, is een onveidragelyke trotsheyt;
Dat de Prielters , hen dan voor God beginnen
tevemederen , dat zy God de eere geven', die
alleen hunne zonden door de tulTchenfprake en
door de verdiende van zyn dood en lyden kan
vergeven.

• Vierde fchadelykheyt. De vierde fchadelykheit
die wy zeggen , dat de Mis veroorzaakt, is , om dat
de Prielter dieze doet en 't volk dat ze aanhoort zig
aan afgodery fchuldig maken

,
wy hebben inhet be-

gin
, van ons twede deel de leelykheyt van deze

zonde reets aangetoont, dat God daar van meer
affchrik heeft, dan van alle de andere; De
Roomsgezinden beweeren , dat de Priefter die
de Ordre ontfangen heeft, om deMiife te doen,
van Jefus Kriltus en van den Paus zyn Stedehou-
der de magt en 't gezag verkregen heeft, met
het uytfpreken van de woorden der zegening;
Hoe ejt enimcortus meum op een behoorlyke wy-
ze, en met een oogmerk om het te zegenen

^
dathy, zeg ik , de magt ontfangen heeft om het
brood te verwiffeleil, teverkeeren , te verande-
ren, of gelyk zy het liever willen noemen té

Iransjubjl'antie.eren in het lighaam van Kriltus
en de wyn in zyn bloed, zo dat, hoe Godloos
een Priefref ook mag zyn, hoewel hy leeft in
doodelyke zonden, gelyk de meefte doen , zelfs

VooronderlUit zynde, dat hydefnoodfte fchelm
van de werelt is , heeft hy

, zeggen ze nogtans
het gezag om Jefus Kriltus. uyt den Hemel te'

doen nederdalen , wanneer hy déze woorden uyt-
jpreekt iroc eft e»im corpus mcum en hemde pb afe

doen nemen, die brood en wyn voorheenen be-
lioegen , en wel zodanig , dat 'er geen brood nog

E d wyri
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wyn meer overig blyft , waar van het wezen
ten eenemale vernielt is , maar alleen het lig-

haam en bloed van Krilius die daar is, om my
van hunne cygene fpreekwyzen te bedienen

waaragtig , dadelyk
,
lighamelyk, vleefchlyk,van

de zelve grootte, dikte en uitgeftrektheyt als hy
aan het kruys was , toen hy daar aan was valt-

geklonken, zie daar wat de Leere der Vaptflen

is, die ons als Ketters veroordeelen , en ons
door fwaard en vuur

,
op een veel wreder wy-

ze vervolgen, als ofwe Joden of Turken wa-
ren, alleen om dat we dingen weygeren, tege-

loven, die onze verbeelding te boven gaan, be-

halven dat wyze regtdraats tegen het woordvan
God ftrydende bevinden, en aanlopende tegen

't geene de oude Kerk Leeraren, geleeraart heb-

ben, gelyk wy zullen bewyzen.
Dog zy hebben het verdriet te zien, dat 'er

een magtiger arm dan de hunne is , om ons te

befchermen gelyk hy tot nog toe gedaan heeft

en gelyk wy hoopen, dat hy in 't vervolg doen
zal. Om dan wat byzonderder te verftaan, van
waar deze affchuwelyke leere haar oorfprong
genomen heeft, hoeft men haare nieuwe Kon-
cilien maar te lezen , waar in de Paufen door
middel van hunne Legaten op een geweldadige
wyze de voorzittinge gehad hebben , men heeft,

alleen maar hunne Dekreeten, Dekretalen, Zes-

lingen de (a) Conjlitutien van Klemens de V. en
hunne ^b) Extravaganten, te lezen men zal daar

in zyn nieusgierigheyt konnen voldoen ; maar
aan de andere kant zo men de H: Schrift kelt,

is het

(a) Clementines.

(b; Zynde zekere Confthiit'ie van Vaus óixtus de V.
en eeriige andere.
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is het zeker, dat men daar in niets zal vinden,
dat deze leere onderfchraagt, nog eenige plaats
die dit flag van wonderwerken beveiligt.

ccotus een van de voornaamfte 'Pilaren van de
RoomlcheK erk hoewel een nieuwe fchryver zeyt,

„ Dat fchoon een Prielter, niet met de Prielter-
„lyke klederen bekleet was die tot het doen der
„ Mille gefchikt zyn , Schoon hy niet in den
„ ftaat der genade mogt zyn

,
fchoonhy nietvoor

„ den Autaar mogt ltaan , zo hy de vyf woor-
„ den van de zegening uytfprak , ofalleen vier,
„wanneer men 'er het woord enïm, want, af-
„nam, voornamentlyk het brood dat op de
„markt of in de bakkery gevonden word, en
„boven al de wyn die in een kelder is, met
„ een oogmerk om het te zegenen , alle het brood
„en de wyn zou van dit oogenblik af verandert
,.en in het lighaam en bloed van Jefus Kriftus,
„getransfubflantieert zyn.
Dewyl Scotus van de Wanfiskaner-order was

hebben de Jefuïten om zyne Schriften fwart te
maken zyn leven uytgegeven in een boek dat
zy in 't ligt gebragt hebben, waar in zy zeggen,
„ dat men hem dood gevonden heeft, in de
„ kelder van het Kloofter, aan de zydevaneen
„ vat wyn, met de vinger aan de mond, en om
„ met hem en zyn gevoelen te fpotten , voegen
„ Zy'er by dat hy waarfchynelyk ' al de wyn in

„ de kelder zal gezegent hebben , en een voor-
nemen had om aldaar te blyven tot dathy ze al-

le had uytgcdronken: maar dat een te grooten
Dojis van zyn nieuw üahament genomen heb-
bende, hy door een opregte yver 'voor dit God-
delyk vogt geftorven was enz.

De Fransjiskanen over deze fpotterny
,
getrof-

E 3 feit
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fen zynde , vertelden ; om hen over de Jefuiten

te wreeken, een koddige Hijiory van hunnen
ftigter Ignat-nis Loyola, (V) die ik tot een andere

gelegentheyt fpaare. De Pafiften brengen ver-

fcheyden redenen by, om hunne leere van de

Transjubftantiaüe te bewy zen, alsl. de Almagt
van God, zo dit opperfte wezen zeggen zy, He-
mel en Aarde met alles wat 'er in is uyt niet

heeft konnen Scheppen, hoeveel gemakkelyker
zou hy de |eene zaak , in de andere niet konnen
verzelfftandigeu.

Ten II. Dewyl Jefus Kriftus de onfeylbaare

waarhey t is , moet volgen , dat het geene hy heeft

gezeyt, zodanig moet wezen als hy 't verklaart

heeft, cn dewyl hy zeyde, hoe efl corpus meum
moet men 't zelve eveneens verftaan, en byge-

Yolg het brood is geen brood meer , maar 't is.

in het lighaam van Kriftus verandert.

III. brengen zy plaatfen, uyt de Leeraren enz.

getrokken
,
by ; maar zo wy op deze drie be-

wysredenen zullen antwoorden
,
my dunkt dat

wy gemakkelyk overhoop zullen konnen (loten

alles wat zy ons omtrent dit ftuk zullen tegen-

werpen.

Antwoord op de eerfte reden.

Wat de Almagt van God aangaat, wy zul-

len ons wel wagten dezelve te ontkennen
,
wy

belyden dezelve met meer geloof als dePapifien

doen, wy belyden van g:intlcher harte, 't geen

in het Symboium gezegt word, Ik gehove in God
\ den

U) lib. 4. Sentent.
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den Vader denAhiagügen. Alles wat wy Zeggen,
is, dat hoewel God een zake kan doen. Daar
uyt niet volgt , dat hy 't in der daat doet , en dat

het een grondregel , is
,
by alle de Fibfofev aan-

genomen dat , ae poientia ad aBum non valei con-

fequentia- dat is, van de raagt tot de daad, moet
mengeen befluyi maken. God zou de geheele aar-

de , door zyn Almagt koimen overftroomen

;

gelyk hy ten tyde van Noag gedaan heeft; want
de ondeugt en Godloosheyt, die tegenwoordig
regeert, is niet minder maar meerder, als ze
toen was, niet tegengaande dit alles , weten wy,
dat hy ons niet zal overftromen , om dat hy 't

aan dezen Patiarch belooft heeft , wanneer hy
zeyde (a) ik rigte myn verbond op met u dat met
meer alle vleefch , van de wateren des vloets zal
worden uytgeroeyt. En God dit verbond willende,
verzegelen gaf den regenboog tot een teken enz.

't Is om de zelve reden , dat 'er nog gezeyt
werd, dat (a) God aan de ivateren palen geflest

heeft , die zy niet zullen overtreden , en dat zy niet

meer zullen ivederkeeren om de aarde te bedekken.

En God van de Zee tot ïjob fpreekende, ?eyt,
Doe ik vóór haar met myn befluyt {de aarde) door-

brak en zette grendel en deuren
, ende zeyde tot hier

toe zult gy komen en niet verder , en hier zal hy

zig (lellen te^en den hoogmoed u wer golven. Dat
alles toont aan, dat hoewel God door zynvol-
ftrekte magt , de aarde voor de twcdemaal kan
overftromen

,
hy het nogtans niet doen zal.

Wy zeggen dan, dat jefus Kriftus, in waar-
heyt de zelffiandigheyt van brood zou konnen
vernietigen , en zig daar in iransjnb/lantieeren; dog

E 4 het

(a) Pfalm. CIV:o. (b) Job XXXVII ï: 10.
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het is zeker , dat hy 't niet zal doen , dat hy aan

de regterhand zynes Vaders , zal blyven , in den

Hemel, en met het vleefch dat hyuyt de Maagd
Maria heeft aangenomen zal hy niet op aarde

nederdalen, dan wanneer hy zal komen om te

oordeelen levendigen en dooden. Dit is het dat

hy zyne Leerlingen heeft willen onderregten

,

wanneer hy tot hen ze\de (a) de armen hebt gy
altyt met u maar my en hebt gy niet altyt , in der

daat XL. dagen, na zy opftanding voer hy ten

Hemel , alwaar hy is gaan zitten aan de regter-

hand zynes Vaders, 't Is daarom ook , dat ?etrus

in een Leerrede , die hy tot Jerufalem deed
,
zey-

de , welken den Hemel moet omvangen tot den tyd

van de ivederopregtinge van alle dingen die God door

de mond van zyne Hl Profeeten van het be^in des

werelts af verkondigt heeft , En van de Geloofs-

artykelen , in het óymbolum vervat is; dat Jefus

Kriitus ten Hemel is gevaren, dat hy aan de

regterhand zynes vaders zit, van waar hy ko-

men zal , om te oordeelen levende en doode

,

dit zo zynde zal hy niet komen om hetbrootin

zyn lighaam te 7
'ransfubftantieeren , en dit wylt

baarblykelyk aan, dat de Roomsgezinden ketters

zyn dewyl zy op een vafte leere (leunende , met
het harte, een Geloofs Artykel ontkennen, dat

zy met den mond in het Symbolum belyden; wy
befluyten dan , dat Jefus Kriftus met waarheyt
wel kan maar dat hy 7i"g in het brood van \Sak-
rament niet vjtl Transfubjlantieren en dat hy zal

blyven zitten aan de regterhand van God zynen
Vader, tot dat hy wederkome gelyk de Schrift

pns Leeraart, en wy in het Symbohm belyden.

Ant-

(;>) frlatth. XXVI: ii. (b) Hand, III:2i.
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Antwoord op de twede Reden.

De twede Reden , waar vam zy zig ten voor-

deele van hunne Iransfubflanüatie bedienen
,

is,

dat dewyl Jeflis Kriftus is de onfeylbaare waar-

heyt, het nootzakelyk is, dat wanneer hy iets

zeyt, het ook zodanig is, als hy gezeyt heeft,

nu dewyl hy gezeyt heeft , dat is myn lighaam
,

moet het ook nootzaakelyk zo zyn , en zo het

lighaam van Kriftus is, is 't geen brood meer.

Om op deze Redenering te antwoorden f be-

lyden wy , met Petrus (a) dat Jefus Kriftus geen

zonde gekent heeft , en dat ''er geen bedrog in zyn

mond geweeft is , want hy is zo hy zelfs zegt {b) de

weg de waarheyt en het leven. Wy belyden ook

dat hy deze woorden , dit is myn lighaam heeft

uytgefproken en wy geloven „ dat het ook zo-

danig is; dewyl 't niet IKrifltelyk zyn zou, te

ontkennen, 't geen onze Koning, onze Profeet,

en Prielter verzekert, tot zo verre zyn wy 't

met de Roomsgezinden eens.

Maar het verfchil dat 'er tuifïchen hen en ons

is, beftaat in de wyze van v erftaan, hoe't gee-

ne Jefus Kriftus ons , in het Heylig Avondmaal
door middel van zyn Dienaar toedient, waarlyk

en dadelyk zyn lighaam en zyn bloed is.

Om dit voorftel te beter te begrypen , moet

men ten eerften gebruyk maken , vanhetonder-

fchyt, dat de Heere maakt, van twederley wy-

ze van zyn lighaan| te eeten, waar van de eene

vleefchelyk en de andere geeftelyk is. Wanneer
Es de

(a) i Pet. II: iz. (b) Joh. XIV: 6.
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de H. Geeft Vleefth tegen Geeft fielt, verftaathy
gemeenlyk, door het vleefch , die gedeelte van
denmenfeh, dat niet wedergeboren, nog aan
de wet van God onderworpen is. Dus is het,
dat men die geene die God niet kennen, vlee-

fchelyke natuurlyke en welludige menfehen
noemt; dog 't is in dezen zin niet, dat men 't

alhier moet opvatten, door het vleefch ver (laat

men het zelfde vleefch, en de zelfde beenderen,
die de Heere hadde, wanneer hy gebooren is,

wanneer hy op aarde leefde, wanneer hy ge-

ftorven en opgewekt is. enz.

De tweede eeting,degeeftelyke eeting genoemt,
is deze, die de zieie van een gelovige zo hoog
verheft, hoewel zyn lighaam hier beneden is, dat

op de wieken van 't geloof, gedragen wordende,
zy met een fchielyke vlugt, alk de Hemelen
doorboort en niet ltil is , eer zy voor den Troon
van de majefteyt van God den Vader is geko-
men, aan wiens regterhand Jefus Kriftus haar

verloiTer zig bevind, als dan vermaakt en ver-

zadigt zy haar met welluft aan zyn verheerlykt

lighaam, en word gedrenkt met zyn dierbaar

bloed. Maar zo een Kriften, vermaak in zul-

ken aangenamen maaltyt fchept, de Heere heeft

nog meer aan hem te geven, om zyne ziele te

onderfteunen , die hy door de dood van zyn lig-

haam en door het vergieten van zyn bloed ge-

kogt heeft: want 'het is zeker , dat die gene, die

door de prys van zyn lighaam en van zyn bloed
zielen vrygekogt heeft , dezelve door dit mid-
del wel zal bewaren, niet op een vleefchelyke

wyze; maar geeftelyk en door het geloof, gelyk
wy reets gezeyt hebben.

peRoomsgezinden gclooven , dat het lighaam

van
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van Kriftus in de Mijfe op de eerfte wyze, is,

zy beweeren dat de mond neemt, dat de tanden
kauwen, dat de keel infwelt en de maag het
zelfde vleefchelyk Hghaam ontfangt

, datgeboo-
ren, geftorven en opgewekt is , enz. Zy ver-

ftaan de woorden van den Zaligmaker naar de
letter, zy konnen nogtans niet ontkennen , dat

Jefus Kriftus van de nootzakelykheytfprekende
die 'er is om zyn vleefch te eeten , en zyn bloed
te drinken , niet zeyt , de woorden die ik u zegge,

zyn geeft en leven, (a' dat is , verfta het geene
ik u zegge , niet na de letter , en op een vlee-
fchelyke wyze, dat men myn vleefch moet ee-

ten en myn bloed drinken, maarhefuw verftand
na boven en verfta het geeftelyk.

Die van Kafemaum zelfs, verfcheydene van
zyne leerlingen de woorden van Jefus Kriftus;
op een vleefchelyke wyze verftaande roepen en
Zeyden

,
(b) deze reden is hard, wie kan dezelve

hooren. Maar de Zaligmaker hunne gedagten
doorgrondende, en hunne dwaling wetende,
zey , dat men *t in een geeftelyke zin moet ver-
daan , 't geen aantoont dat de Roomsgezinden
erger dan de Kapermiten zyn, om dat deze niet

konden bevatten dat men het vleefch van Krif-
tus op een vlecfelyke wyze kon eeten

,
nog zyn

bloed drinken , daar de Roomsgezinden zonder
fchroom en zonder walging het zelve voorge-
ven te doen. (c) Dog het vlees doet hen geen nut,

is de Geefi die levendig maakt men kan het niet

verdaan, dat de Heerezyn lighaam op een vlee-
fchelyke wyze in het H: Avondmaal te eeten ge-
geven heeft door de grooteongerymtheden, die

'er

(a) Joh. VI: 63 . (b) Joh. VI: 60. (c) vers 6}.
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*er nootzakelyk uyt voortkomen. En zeker 't

zou moeten volgen dat Jefus Kriftus het H.
Avondmaal bedienende twee lighamen gehad
hebben , die ten eenemaale van malkanderen
onderfcheyden moeten geweeft z n.

Het lighaam, dat dit heerlyk fedt vierde, dat
het brood door zyne handen brak , dat het ze-
gende, dat het aan zyne leerlingen gaf, was het
waaragtig lighaam, van den zaligmaker zo in

vlees -en bloed, het zelfde dat hy had, wanneer
hy gebooren werd, wanneer hy geltorven en be-

graven is. Zo dan dit vleefchelyke lighaam 't

geen hy in zyn handen hield, en dat hy aan zy-
ne Difcipelen gaf, ook het waaragtig lighaam van
Kriftus was, zo volgt dat hy wanneer hy 't

Heylig Avondmaal inltelde op dezelve tyd twee
lighamen hadde, waar van 't eene zat zonder
van zyn plaats te gaan , en 't andere in 't lig-

haam van zyue Difcipelen ging, 't geen een
fchrikkelyke ongereymtheyt is

;
dog zo zy het

wilden begrypen , dat dit tweede flag van lig-

haam, dat Jelüs aan zyne Difcipelen gaf, datzy
namen en dat zy aten, zyn vleefchelyk lighaam
niet was, en dat men 't op deze wyze niet moet
opvatten , vervielen zy tot zulken grooten on-
gerymtheyt niet. Laat ons dan zeggen om alle

ongerymtheden te ontgaan , die wy in 't vervolg
zullen bybrengen dat jefus Kriftus in 't Avond-
maal niet op de eerfte wyze tegenwoordig is,

op een vleefchelyke, maar na delaatlte, opeen
geeftelyke wyze.
Deze tweede eeting kan niet dan door 't ge-

loof gedaan werden, om dat ze gelyk wy reets

gezeyt hebben, niet vleefelyk , maar geeftelyk is.

Men moetbehalven dat aanmerken, dat deze geef-

telyke eeting op twcderleye wyze gedaan word,de
eerfte
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eerfte door de Predikaatzie van het Evangely
,

gelyk Paultts zeyt. God is getrou door wie gy tot

de gemeenfchap van zynen Zone Jefus Krijius ge-

roepen zyt door de predikaatzie van 't Evangely, zyn

wy gemaakt vleefch van zyn uleeCch , en been van

Zyne beenen , door de Predikaatzie van 't hvan-

gely , is hy ons het brood des levens , dat uyt

den den Hemel is nedergedaalt , om onze zielen

te voeden, door de Predikaatzie des Evangehums

zyn wy een met hem gemaakt, gelyk hy met
den Vader een is.

De geeftelyke eeting op de tweede wyze,
word in de Sakramenten gedaan , en voornament •«

lyk in dat van het Avondmaal , dir zyn de twee
wyzen van het lighaam van Kriftus geeftelyk

teeeten , en zyn bloed te drinken door de Predi-

kaatzie van 't üvangely, en door de Sakramenten.

zodanig als de oude Leeraren dit toelaten (a)

Origenes zeyt , my worden gerekent het bloed van
Krijius niet alleen in de Sakramenten te drinken J

maar ook wanneer wy zyn woord ontfangen. 'tls

by na dezelve tale die (b) Hierommus voert wan-
neer hy zeyt, de gelovige, die in het H. Avond-
maal door ae mond van 't uyterlyke en vleejelyke lig-

haam het brood en de wyn ontfangt , die zyn het jff.

Sakrament van het lighaam en blved van Krijius
;

door hjk geloof, dat de inwendige mond van de
ziek is en op een geeftelyke wyze, het waar-
agtig lighaam en bloed van Jefus Kriftus, zon-

der dat zyn waar vleeffelyk lighaam dat in den
Hemel is hier beneden nederdaalt.

Dus bel yden wy, dat de geloovigenin hetH.
Avondmaal waarlyk en dadelyk het lighaam en

bloed

(z) Homil. XVI. over het boek Numeri
(b) Hieroni. over de Ecckfiaft.
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bloed van Jefas Kriftus ontfangen
,
gelyk hy zelfs

zey t , dit is myn lighaam , dit is myn bleed, nogtans
moeten wy deze woorden niet op een vleeflelyke

maar Geeftelyke wyzeverftaan.gelyk een Godde-
lyke zaligmaker het verklaart , wanneermen het

danverftaat, dat Kriftus dus in het Sakrament Te-

genwoordig is, is het niet nodig omhet wezen
Van brood en wyn te vernietigen

,
nog het zel-

ve in het lighaam en bloed van den Zaligmaker
te verzelfftandigen. Maar wy zeggen, dat 'er

in dit allerheyligfte Sakrament behalven het gee-

itelyk lighaam van KrilKis
H
ook waaragtig brood

en wyn is: die haar wezen niet hebben verloo-

ren maar in tegendel die veel ten opzigte van
haare hoedanigheden hebben gewonnen , w ant

door de deugt en kragt van de inftellinge in de

woorden van Kriftus houden zy op
,
gemeen

brood en wyn te zyn , en zy zyn gefchikt om
het waaragtig lighaam en bloed van den Zalig-

maker af te beelden : zy betekenen , vertoonen

verzegelen, en geven het inderdaat: zo dat wie

Van dit brood eet , en waardiglyk van dezen wyn
volgens de initelling van Kriftus , die zegt drinkt

,

neemt, eet ; neemt , drink alle daar uyt. neemt en

ontfangt waarlyk errdadelyk het lighaam,en bloed

van Kriftus
,
gelyk hy zelf-; zeyt, dit is myx iifö

haam, dii is nyn. bloed . nogtans niet opeen vlee-

fchelykc maar geeftelvke wy ie, door hetgelo; f.

Zo brood en wyn in het ^ahamem haar zei t-

ftandigheyt en wezen verlieten zoüie het n et

meer een Sakramen;. zyn, want alle Sa&^Wf**'-?,

gelyk de Roomsgezinden verpligt zyn, te er-

kennen, beltaat in twee dingen, het eene is de

onzigtbaare en aardfche zaak , ofanders de ftolle
i

hei andere de onzigtbare en hemelfche of de ge-

daante,,
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daante. Wyftemmen met hen daar in over een, dat
het lighaam en 't bloed vanJefusKriftus,het on/Jgt-
baare en 't hemelfche is ; dog daar is tuflchen
hen en ons een groot onderfcheyd , wat dezigt-
baare en aardlche ftofte betreft , want wy zeg-
gen dat de zelfltandigheyt van brood en wynbly-
ven, daar zy beweeren, dat het wezen daar van
niet meer beitont, maar alleen de toevallen,
als wiiheyt, rondheyt, reuk, fmaak enkoleur.
Wy konncn hen daar op antwoorden , dat het
de toevallen niet zyn; maar de zclfilandigheyt
van 't brood 't geen voed; dat het niet zyn de
toevallen, .maar de zelfïtandigheyt van de wyn,
die harte verheugt; want brood én wyn, inde
zelfïtandigheyt

, van den mcnfch veranderende,
die ze eet en drinkt, brengt deze uytwerkzelen
op het lighaam van die zyontfangt , voort. Laat
ons daar nog byvoegen , dat men om het waar-
agtig lighaam en bloed van Jefus Kriltus, in het
H. Avondmaal waardig te ontfangen , men het
waaragtige brood en wyn, lighamelyk en fterf-
felyk moet ontfangen dewyl anders geen (a)
overeenkom (te of betrekking} tuflchen de figuur
die brood en wyn is, en de afgebeelde zaak,
het lighaam en bloed van Kriltus, zougevonden
worden.

Dit is de leere van de oudeLeeraaren, welke
geleert hebben , dat het Sakrament in twee din-
gen beftaat waar van het eene Aardfch en 't

ander Hemel fch is. 't Is ook 'tgeen Innam zeyt
tot de l/èfentrtianen fpreekende. En Gelajius van
R»me wanneer hy over de vereeniging met het
brood in het lighaam van Kriltus die in haar ge-
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heel blyven, zint wille. Door deze gemeenfchap
bewylt hy de vereeniging van de menfchelyke
met de Goddelyke natuur van Kriftus , zonder
dat zy nogtans ophouden in haar wezen en be-

ftaan te blyven. Zo 'er in dit Sakrament geen
waaragtig brood of wyn was , zou de redenee*

ring van dezen Bifichop niet befluyten , daar de
zaken zynde, gelyk zy zyn. Is zyn bewysreden
uytnemende, en bewyft hy wel 't geen hy voor*
genomen had

,
wy zeggen dan , dat 'er waarag*

tig brood en wyn in het öaknvment van het Avond-
maal zyn

, gelyk 'er ook waaragtig water in dat
van den Doop is.

'i hsotloretus bedient zig ook van dezelve bewys-
reden, gelyk wy aanltonts zullen zien. Origenes

zegt, zodanig als't geene floftelyk is in het brood
desHeerenin de buyk komt, word het ook uyt-

geworpen
; maar wat het gebod en 't woord van

God aangaat, dit doet de ziele na evenredigheyt

van haar geloof voordeel. De Roomsgezinden
konnen niet zeggen, dat Oripenes dwalingen ge-

had hebbende, deze daar onder behoort ; want
zo 't 'er een geweefl: was, zouden de oude Lee-
raren , als Hterimimm en Epifanius , die 'er een
verzameling van gemaakt hebben , niet hebben
nagelaten deze aan te merken , vooronderftelt

zynde, dat het 'er waarlyk een geweeft was;
dog daar is niemant, welke zegt, dat Ort^enes

dwalende gevoelens nopens het Avondmaal ge-

had heeft. Wy befluyten dan, dat het geene over
dit onderwerp gezeg.t is

,
geen dwaling is , en dat

de oude Leeraaren het op dezen voet niet hebben
aangemerkt. Dog zonder ons meer met de Kerk-
vaders op te houden , laat ons tot de regte bron»

wel overgaan, dat de H: Schrift is.

Pmlw
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Paulus noemt het op verfcheyden plaatfen

brood , zelfs na de zegening , cn na dat het tot

een Sakrament van 't lighaam van Kriftus gemaakt
is , wanneer hy zegt, (a) Het brood dat wy bre-

ken , is de gemeynfc hap tan het bloed van Krijtus
,

dexvyl wy alle eenes broots deelagiig j£y#. (b) Daar-*

om vjtc van dit brood zil «eten enz,- elk beproeve zig

zeiven , en eete alzo van het brood enz. In alle

deze plaatzen noemt den ///>»/?£/ het brood, brood;
niet om dat het voorheenen brood was , maar om
dat het dit nog dadelyk is. Wat de tvyn aangaat,
de Heere zelf, na 'er het Sakrament van zyn bloed
van gemaakt te hebben , noemt ze de yrngt des

Wynüoks. (c) Ik zegge #, dat ik van nu af niet
meer van deze vrugt des lb\n(ioks zal drinken \ en

wat is deze vrugt des wynjioks anders , dan de drmf^
of de wyn die

,

er uyt voortkomt.

Paulus Zegt , De beker der dankzegginge , die zvy

dankzeggende zegenen , is die niet de gemeenfibap
van V bloed van Jiri/lus ? Wie den drinkbeker des

Heeren onwaardig tal drinken enz. Door deze
drinkbeker ver ftaat Paulus in deze plaatfen , 't gee-

ne zy bevat, namcntlyk de vrugt des wynftoks,
of de wyn. Men ziet daar uyt, dat de Zaligma-
ker zyne Apoilelen en de oude Leeraaren brood
en wyn noemen , 't geene 'er aardfeh en zigt-

baar in het Sakrament is, en dat de Iransfubjian*

tiatte door een natuurlyk gevolg, teg'ende ware
zin van hunne woorden aanloopt.

Deze heylige leere ontgaat veele ongerymthe-
den en ongemakken , zy neemt veele bekom-
mertheden en twyfelingen weg, die uyt het mon-

III. Deel. F fter

(a) iKor.X: 16,17. (b) XI: 17,18.

(c, Matth. XXVI. 29.
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fter van de Transfubjlmtiatie voortkomen, 't Is

dusdanig, dat om gelyk de Roomsgezinden fpre-
ken

, zo het Sakrameni waarlyk geen Sakrament
is, dan wanneer men 't neemt en eet, daar uyt
volgt , dat het lighaam van Kriftus niet befchim-
meld nog bedorven is , immers als men 't niet
neemt nog eet , want het zyn toevallen , waar
aan het brood en de wyn , en niet het lighaam
van Kriftus onderworpen zyn. Het brood

, zeg
ik , is bedorven , en niet het lighaam van Kriftus

;

de wyn word geftort, niet het bloed van Kriftus.
Zo de Roomsgezinden het op dezewyzeverfton»
den , zouden zy het boek

,
genaamt De Cautelas

de la Miffa, niet van noden hebben; 't welk ver-
handelt wat men doen moet, ingeval de wyn ge-
ftort word , of het brood yalt enz. 't Is met een
woord een, boek , dat de Confcientien tot geduu-
rige ongeruftheden en yffelyke verwarringen
brengt. Maar gelyk Paulus zegt, deze Confcien-
tteufe menfchen hebben wel yver ,

dog zonder ver-
/land; want zulke gewetens verre van daar , van
op het woord van God gegrond te zyn, fteunen
niet dan op een zandgrond, en op overleverin-
gen der menfchen.
Zy , die de woorden van den Zaligmaker vlee-

fchelyk , en niet in een geeftelyke zin verftaan

,

wanneer hy zegt, dit is myn lighaam enz. verval-
len tot een^roote ketter/, en een fchrikkelyke
atgodery. De Kriften Godtsdienft leeraart ons,
gelyk Athanafius in zyn Symbolum aanmerkt, dat
'er in Jefus Kriftus twee natuuren zyn, de eene
een Goddelyke, en de andere een menfchelyke;
en zy leeraart ons, dat devereeniging en de za-
menvoeging van deze twee natuuren in Kriftus,
zodanig is, dat zy nogtans niet vermengt , nog

onder
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onder malkanderen verwart zyn ; maar elk hare

byzondere eygenfchappen behouden. Gelyk den
menfch van een rcdelyke ziel en van een lighaam

,

even als.de Godheyt gevoegt by de menfcheyt,
een Kriïlus uytmaakt. De overaltegenwoordig-
heyt is een eygenfchap, die niet dan aan de God-
heyt toekomt , om dat 7,y 't alleen is , die onmeet-
baar en oneyndig is , daar alle de andere wegens
afmeetingen hebben , die meetbaar zyn. Een
plaats te beflaan

,
eyndig te wezen , en niet over

al te wezen , is een kenmerk » dat de menfcheyt
paft. 'tls ook in dezen zin, dat den Engel, van
de menfcheyt van Kriilus fpreekende

,
zegt

,
(a)

Hy en is hier niet , want hy is opgeflaan , zie dé

plaatje waar de Heers gelegen heeft;

En Petrus zegt
,

(b) U elke den Hemel moet om-
vangen , tot de tyd van de wederopregtinge van alle

dtngen. Wy houden 't ook als een Geloofs-
artykc , dat Jefus Kriilus ten Hemel is gevaren *

en aan de regterhand zynes Vaders zit, om te

komen oordeelen leveudigen en dooden. De
Zaligmaker zegt zelfs, (c) De armen hebt gy al-

tyt met u , maar my en hebt _gy niet .dltyt. Alle
deze plaatfeti bewyzen, dat jefus Kriilus na zyn
menfcheyt, en voor zo verre als menfch niet

meer op der aarden, maar in den Hemel is, daar
uyt volgt, dat de Roomsgezinüen dit Geloofs-
anykek optkeranen

^
gelovende dat jefus Kriilus

niet alleen in eene, maar in eene mïll'ioen Mijlen
is, die alle dagen gedaan worden , en in vcr-

fcheyden Sdkraramis huysjes zyn, waar in zy de
gewydde Hoflien opfluyten. Zy geloven, zeg

(a) Matth. XXVIII: 1. (b) Hand. III: *«.-

(c) Matth. XXVI: 2.
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ik, op 10 veele plaatfen, de tegenwoordigheyt
van Kriftus wezentlyk en dadelyk te zyn

; zy
geloven , dat hy daar in de zelve grootte is , als

hy aan het kruys was. Ik weet niet wat men
kettery moet noemen , 2,0 dit 'er geene is.

_

DeRoomsgezindenzyn regte Ca) Verzelfftan-
digers , na het brood en de wyn in het lighaam
en bloed verandert te hebben , zo dat het niet
meer brood en wyn , maar het lighaam en bloed
van Ki iftus is. Zy verzelfltandigen zyn menfeh-
heyt, zyn vlees en zyn bloed in zyn Godheyt,
dewyl zy aan dit lighaam en aan dit bloed de
overal tegen woordigheyt toeè'ygenen , die niet ey-
gen is , dan aan de Godheyt. Jefus Kriftus is

v/aarlyk Godenmenfch
; dog het is niet te zeg-

gen, dat ?.yn Godheyt zyn menfeheyt is
, nog

zyn menicheyt zyn Godheyt. Het eene is de
bchepper, wiens wezen eeuwig is, en 't ander
is een fchepzel dat een begin gehad heeft.

Niet tegenftaande alle 't geenede Geleerden,
die 'er onder de Roomsgezinden gevonden wor-
den

, kunnen lezen, en hooren over deze ftoffe,

willen zy van hunne hartnekkigheyt en verhar-
ding niet afltaan, zodat God hen ineen verdor-
ven zin beeft overgegeven , om tegeloven, dat het
brood niet meer brood , maar dat het, het lighaam
van Kriftus is; dat de wyn niet meer wyn, maar
'c bloed van Kriftus is. Zy bidden aan, 't geen
een onnozele Kofter tuftchen tweeyzers maakt,
en waar aan de Priefter de gedaante geeft , met
het zelve tot zyn God te maken. Zy bewaren
deze God PAN, of deze Oublie-God in een Sa-
kraments-huysje

;
zy brengen dieby een zieke,

en op zekere jaarfeeftcn, voornarnentlyfc op 't

geene
(a) Transfubflantiateuïs. •
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geenedat zy Sakraments-dag noemen
,
zyn 'er men-

ichen die ze met groote ftaatzie door de voor-

naamfte ftraten van de ftad op hunne fchouderen

dragen; en wee die geene, die het zelve ont-

moet , en daar voor niet nederknielt. Maar waar
van daan komt deze gewoonte? 't is Jefus KnT-
tus niet die ze heeft ingeftelt , de Apoftelen heb-

ben ze nooyt gedaan, zy is zelfs duyzent jaaren

na de dood des Zaligmakers aan de algemeene

Kerk onbekent geweeft. 't Moet dan volgen',

dat het een nieuwe menfchelyke en duyvelfche

uytvinding is, die op deze vervloekte Tratssfnb-

flaniiaiie is gegrond.

Daar en boven zyn 'er dingen in de Mijje , wel-

ke klaar aantoonen, dat/er geen Transfubftan-

tiatie is, als de Kerkregel , welke medebrengt,

Offerïmus praclarce Majeftati tuce de tuis donii acda-

iis enz, dat is, Wy offeren aan u heerlyke M-aje-

Jïeyt van uwe gaven , zaken die gy ons gegeven

hebt enz. Een zuyvere (a) iioftïe , een heylige

Hoflie , een onbefmette Hoftie , het gewydde broot

van 't eeuwige leven, en de beker van de eeu-

wige zaligheyt.

Van twee een , of zy verftaan door de gaven

,

die zy aan God offeren , het brood en de wyn

,

zonder de Transfubftantiaüe daar onder te bevat-

ten ; of zy zyn zodanig in het lighaam en bloed

van Kriftns, dat 'er geen brood nog wyn meer
overig blyft; dog het blykt uyt dit gebod, dat

deze gaven van brood en wyn moeten verftaan

worden , 2 onder dat de Transfubflantiatie daar

onder bevat is , en dat de Priefter God bid , van
het te willen aannemen, gelyk hy outstyds de

F 3 offer-

(a)Hier maakt de Priefter een teken van 't Kr* is.
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offerhanden , die Abel . Abraham en Melchizedek

hem gedaan hebben, 't Is daarom, dat 'er ge-

zegt word
,
Super qu& propitio ac fere'no vultu re-

fpicere digneris &c. dat is
,

op dewelke het u be-

haagt een aangenaam en gnnjlig aanfchyn te willen

werpen , en die aan te nemen
,
gelyk gy de gefchen-

ken van uwen dienaar^ den regtvaardigen Abel , hebt

willen doen , de offerhande van onzen Vader Abra-

ham , en de heylige offerhande en de onbevlekte Roftte,

die uw dienaar Priefier Melchïzedek U heeft opge-

offert. Wy bidden enfmeken u op een zeer nedrige

wyze, om uwen- H. Engel te belaften, om deze ga-

ven met zyne handen op den grooten Autaar voor uwe
Goddelyke Majefieyt te brengen.

men door deze gaven het niet geiransfub-

Jlanticerde brood èn wyn verftaat , is 'er geen

noodzakelykheyt , om dit fiag van offerhande

tuffchen beyden te doen komen , om vergiffenis

van zonden te verkrygen , om dat wy de aller-

volmaakfte offerhande hebben, die Jelus Kriftus

eens voor allen geoffert heeft aan het kruys,

door 't welke hy ons voor altyt geheyligt heeft.

Ik weet nogtans, dat de Roomsgezinden zullen

zeggen , dat zy door deze gefchenken geen brood
en wyn verftaan , dat niet getransfubflantieert

,

maar het reets gedaan is op een wezentlyke wy-
ze in het lighaam en bloed van Kriftus. Zo zy

het op deze wyze verftaan , is de ongerymtheyt
nog grootcr als zy voorheenen was ; want in dit

geval is liet gebed dat de Prielter doet, een fchrik-

kclyke Godtslaftering tegen Jefus Kriftus, de

eenige Zoon van God
,

waaragtig God en
mentch.

Wat hcerszugt ! wat hoogmoed ! wat ver-

waantheyt ! is het niet voor een ellendig Priefter

,

voor
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voor een fchelm , die in ongeregügheyt omfangen
,

en in zonden en in verdorventheyt geboren is ? die
in zyn geheele levensloop niet anders doet, dan
zonde op zonde te hoopen, zig voor de Maje-
fteyt van God den Vader durft vertoonen

, om
hem te bidden, zynen Zoone jefus Kriftus aan
te nemen , en te ontfangen ; om hem aan te ne-
men

,
zegge ik

,
gelyk hy de offerhanden van

Abel, Abraham en Meichizedek gedaan heeft. Js
hetgeen fchrikkelyke Godloosheyt, om de of-
ferhanden, die Abel, Abraham en Meichizedek,
en alle de Heyligen in 't algemeen gedaan heb-
ben, of zullen konnen doen, tevergelyken met
de allervolmaakfte offerhande van zyn dierbaar

lighaam en bloed.

De Roomsgezinden hebben die geen fchaam-
te, om zo onwaardig van Kriftus en van zyn
offerhande te fpreeken? aandeeene zyde beken-
nen zy , dat Jefus Kriftus zyn Vader even gelyk
is

,
gelyk hy ook inderdaat is , in wezen , en in

magt ; en aan de andere kant , ftellen zy een
flinkend Priefïer aan , om tot een tnffchenfpree-

ker en middelaar by God den Vader te dienen

,

en om hem te bidden , dat het hem behage, zy-
nen eenigen Zoone Jefus Kriftus aan te nemen,
en een gunftig en goedertieren aangezigt op hem
te werpen. Wat fnoodheyt ! wat godloosheyt

!

de Priefters zouden beter doen , God te bidden

,

dat hy hen hunne bygelovighcden en afgodery
wilde vergeven , datsc de floutheyt gebruyken,
om hen de titels van middelaars tuffchen God
den Vader en zynen Zoone Jefus Kriftus , het

onbevlekte Lam, dat de zonden derwerelt weg
neemt, aan te matigen; dewyl hy nooyt eenigc

zonden bedreven heeft, dat 'er nooyt geen be-

F 4 drog.
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drog in zyn mond gewceil is , heeft hy geen
Middelaarfchap van een Priefter by den Vader
van noden; dog van alle menfchen

,
zyn het de

Priefters
, die zyn tuflchenfprake 't meefte van

noden hebben
, om van God vergiffeniffe van

hunne fnoodheden te verkrygen. Wy befluyten
dan

, dat alle die de MifTe aanhooten , en de
Transjubjïantiatie geloven

, Afgodendienaars zyn

,

en dat de Priefter die ze bedient , 't zy met ofzon-
der oogmerk

, het dubbeld is , om dat hy niet al-
leen afgodery bedryft ; maar ook , om dat hy tot
de zelfde misdaat alle die geene inwikkelt die
de MijJ'e hooren,

Antwoord of de derde Reden.

^

De derde reden , waar van de Roomsgezinden
zig bedienen , om hunne Transfubftantiaftè te on-
derfteunen, is het gezag der Leeraaren, en de
befluyten Van ézKonciiien die zy bybrengen. Zy
halen Ireneus aan, welke zegt, (a) IVanneer de
beker ingefchonken

, en bet brood gebroken h , ontfan-
gen zy het woord van God. De Euchariftie vjord
het lighaam enh bloed van Jefus Kriftus. Tertul-
liaan, (b) Kriftus maakte zyn lighaam van^t brood
dat hy brak , en deelde het aan zyne difcipelen uyt.
Origenes, (c) Dit broed dat God, het Woord getuygt
zyn lighaam te wezen , en Cypriaan

,
d) attgemeene

brood in vleefch en bloed verandert, bezorgt het le-

ven ....het welke de Hcere aan zyne difcipelengafr
met onder een gedaante

,
nog onder zyn natuur lyke

VWtoómng
%
maar van natuuren verandert "Zymde

,

n t.

(a) Lib VI. (b) Lib. IV,

(i) De Caena Domini.
(c) Matth, XXV.
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is V het vleefch van V almagtig Woord geworden.

Ambrofius, (a) Voor de woorden van het Sakra-

ment is het brood, maar wanneer de zegening daar

aan gedaan is, word het brood het vleefch van

Krijlus. Krilbftomus
,

(b) Het Sakrament is ge-

lyk het wafch dat men in U vuur werft , daar blyft

geen zelfflandigheyt van over , maar zy gtlykt de

natuur van V vuur , zo dat het brood en de wyn
door de zelfflandigheyt van 't lighaam van Krijlus

verteert zyn. Elders, (c) Kriflusgeeft niet alleen zig

zeiven
,

op die wyze als wy zien , maar ook dat wy
hem voelen ,

betajlen
,
behandelen, en onze tanden in

zyn vleefch zoude zetten. Zo ook
,
(d) Viele zeggen,

dat zy begeeren de gedaante en figuurevan Krijlus,

zyn kleeding en zyn fchoeyzel te zien, maar hygeeft

zig aan u, op eene wyze dat gy hem kunt zien,

maar ook dat gy hem kunt taflen. Auguftyn
,

(e)

Kriflus droeg zig zeiven op zyne handen, wanneer

hy in het Avondmaal het Sakrament inftelde En op
de plaats waar in hy deze woorden verklaart,

(f) Buyg u voor zyn voeten , verzekert hy, dat

men het vleefch van Jefus Krijlus in het Sakrament

moet aanbidden ; 't geen men naar het gevoelen

der Roomsgezinden niet kan doen, zo het brood
brood blyft. HHarius zegt

, (g) Krijlus is in ons

niet alleen door een overeenkom/Ie van wille , maar
ook door de waarheyt van de natuur. En hy voegt

'er by , dat wy m de fpyfe des Heeren waarlyk ont-

fangen , V welk vleefch genoemt word. Leo, Bif-

fchop van Home, Zegt, (h) haat ons heenen gaan
F f met

(z) Lib. IV. de Sacramentis. (b) Homilia de Eiichar.

(c) Homil.61. (d) Hom.38.overMatth. (e)ProIog.in

Pf.xxm. (f) Pfalmxcrx. (g> Lib.vm. de Trinitate.

(h) In de tiende Brief die hy aan de Geefielykheyt cn

aan het volk van Konftantinopolen fchreef.
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met de kragt van de hemelfchefpyze , in zyn vkefch
ontfangend'e

, dat ons vleefcb geworden is. (a) Da-
mafietms is van 't gevoelen der Roomsgezinden

,io zy voorgeven. En Theofilaétus fpreekt met
ïeer klaare woorden van de Transfub/tantiatie.
Zy brengen ook andere, hoewel nieuwe Schry-
vers by, gclyk Anfelmtts, Hugo en Richard de Sant
Vidor, die buyten tegenfprake de Transfubfian-
tiatle beweeren.
De Roomsgezinden , om hun gevoelen te be-

veiligen, brengen ook Koncdien in hunne befluy-
ten by, gelykdat vmhfefen, dat tegen Neftorius
gehouden wierd, waar in Ctriilut de voorzittin-
gehad, en waarin deze woorden vervat zyn:
Zynde deelgenooien van bet geivydde lighaam en het
dierbaar bloed van Kr-flus

,
ontfangen wy geen ge-

meen vleefcb, het is x iet gek k dat van een geheyligt
man, raaar het heyligt waarhk , en is beqttaam tot

het xvoord zelfs geworden. Zy brengen ook dat
van Vercetl by, waar in Berengarius onder het
Pauffchap van Leo de IX veroordeelt wierd;
dat van Laïraan, dat onder Nikolaas de II. wierd
gehouden , en Berengartus noodzaakte om te her-
roepen, (b) Een ander Kondlie van Latraan

,

dat onder Innocentius de III. gehouden wierd
; c)

dat van Konflans , waar in Johannes Wtklef ver-
oordeelt wierd, om dat hy de Transfubfiantiaïie

ontkende ; en 't geen Jan Hus en Hieronimus
•van Praag veroordeelde

, om verbrand te worden.
Eynde-

(a') Lib. iv. Kap. 14. Ortodoxia Fideu
(b) Van deze herroeping is in de befluyten van de

Confecrarie geiproken.

<c Daar van is gewag pemaakt in de Dekretalen de
Summa Trinitite Cap Firmiter & de Celebratione
Miffarurti Cap. cum Martha.
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Eyndelyk, brengen Zy het laatfte Ronalie van

Trente , en de algemeene toeftemming van de ge-

heele Katbolyke Kerk by , het welk zo veel in-

druk op het gemoed van Scotus maakte, dat hoe-

wel hy de Transfubjlanüatit , nog uyt de Heylige

Schrift
,
nog uyt de Reden kon bewyzen

,
nog-

tans keurt hy het goed; om dat, zegthy, hetzel-

ve niet tegen
y
t algemeene gevoelen van de Kerk

aanloopt. De Roomsgczinden , vindendezulken
grooten getal Vaders en Kmcïlïen van hun ge-

voelen
,

zingen Vtdorie tegen deze ketterfche

honden , om my van hunne uytdrukkinge te be-

dienen,

Zy befluyten , dat 'er niet meer brood en wyn
in het Sakrament is ; zy verzekeren , dat deze Ele-

menten in het lighaam en bloed van Jefus Kriftus

zyn verandert , zelfs zo verre, dat zo iemand

het niet durft geloven , veroordeelen zy hem als

een ketter, doen hem in den ban, fpreeken een

vloek tegen hem uyt, en verdoemen hem. Dog
laaten zy hen eens de moeyte geeven, om het

blaadje om te keeren, en de woorden te onder-

zoeken , die op de plaatfen volgen die zy aanha-

len. Daarenboven, zo dit difpuyt door 't gezag

der menfchen moeft beflift en bewezen worden

,

hebben wy voor ons geen minder , ouder , ver-

Handiger, en godvrugtiger üudvaders , dan zy

ter begunftiging van hun gevoelen bybrêngen.

Ik wil my zelfs van de meelte Vaders bedienen

,

die zy tegen ons bybrêngen , en zal vervolgens

op alles wat zy aanhalen , om hunne Transfub-

ftdmiatie te bewyzen, antwoorden.

Zy brengen Ireneus met de Roomsgezindeu

by , en wegens zyn oudheyt en gezag
,
plaatfen

wy hem aan 't hooft van de andere Vaders. Hy
zegt
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ïeyt tegen de Valentianen , ketters. Het aardfche
brood met bet wo rd Godts ontfangen , is niet meer
gemeen brood ,

maar het is de Eucbarijliegeworden,
't IVelk in twee dingen bejlaat , waar van het eene

aardfcb en '/ ander hemeffcb is , ten opzigte van
het eerfte zeyt hy , bet brood is geen gemeen brood
weer

,
dog hy onkent daar mede niet dat het brood,

brood in 't Avondmaal blyft\ want voegt hy 'er

by. Het Avondmaal beflaat in twee dingen , waar
van 7

t eene aards en andere hemelfcb is , het eene
is het brood'en 't ander het itghaam van Krijlus^ge-

lyk het nodig is dat het ligbaam van den Zaligmaker
in het Sakrament is moet ook noodzakelyk volgen dat
het brood daar in ivaarlyk is , anders zou het brood
dat de figuur is

,
geen overeenjiemmig of gelxkheyt

met de afgebeelde zaak , die het itghaam van Krijïus
is, hebben.

Tertulliaan (a) Zeyt , Godt heeft het brood niet

verworpen, dat zyn óchepfel is, dewyl het door het

brood zelf is , dat hy cyn lighaam beeft afgebeeld (b)

by maakte zyn lighaam van het brood dat hy nam en
dat hy aan zyn Difcipelen uytdeelde zeggende. Dit
is myn lighaam, dat is, gelyk hy het zelf verklaart

de afbeelding van m\n lighaam-

ürigenes zey t
,

{c)bet brood , dat God het Woord,
verklaart zyn lighaam te zyn , is bet woord dat
de zielen voed. Cd) IVant V is niet alleen in 'i Ou-
de leftament ,

maar ook in het Nieuwe , dat de
Letter-dood. In der daat zo men deze woorden
naar de letter verftaat, zo gy bet vleefch niet eet

,

zy z»Hen u dooden, (e) blyf 'niet aan 't bloed van^t
vleejch hangen, maar omhels veel liever het bloed

van

(a) I Boek tegen Marcion, (b) IV Boek teien de zelve.

(c) over Mait. XXVI. (d) Hom'il. VII. overLevi-
tikus' (e; Hom, IX. over Leviticus.
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van het woord, en hoort 't geen hy u zeyt, dit

is myn bloed dat voor u vergoten is ! (a) het gehey-

ligde brood, hoort ten opzigte van de ftoffe van het

woord ,maar y

t zyn de uytgefproken woorden over dit

brood, die voordeel geven aan die 't zelve waardig

eeten. (b) Na de dankzegginge wegens de weidaden

gedaan te hebben , die wy heiben genoten eeten wy
het gezegende brood.

Cyprianus Zeyt, (c) De Heer e heeft zyn lighaim

het brood genoemt dat uyt vee le granen gemalen is,

en zyn bloed de wyn die uyt de pers-kuyp uyt ver-

fcheyden druyven gekomen is. 't Is in den zeiven

zin, dat hy het gebed des Heeren verklaarende,

het brood , het lighaam des Heeren noemt. Hy Zeyt

ook (d) Wy fcherpen onze tanden , niet om te byten,

maar met een oprtgt en waaraviig geloof doen wy '£

broot breken, en eetenhet. (e) De Sakramenten\xy-

gen hunne namen van de zaken dien ze betekenen.

Auguftyn voert dezelve taal als Cypriaan en 't

fchynt , dat het van hem is dat hy heeft geno-

men, 't geen hy over deze ftoffe gezeyt heeft,

gelykmen voomamcntlyk kan zien, uyt de brief,

die hy aan Bonifacius fchreef, waar in hy tot

hem zeyt, waarom maakt gy uwe tanden en uw
maag gereed ? geloof en gy hebt gegeten (f ) Cypri-

aan zeyt, (g) door de wyn word het bloed" des

Heeren afgebeeld. Hy zeyt ook tegen feAquart-

aanen (h) dat 'er geen waarfchynelykheyt was , dat

het

hC\ over Matt. XV. (b) VIII. b. tegenCelfus.

(c) L b. VI. b. aan Magnus. fd) Leerreden over 't

Avondmaal des Heeren, (ei Leereden over de Zalving.

(f) Tract. XXV. over johannes. (g) II. b. 3. Brief
aan Cecilius. (h) Dit waren Ketters die zig van
water in plaats van wyn in 't Avondmaal bedienden.
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het bloedvan den Zaligmaker , in den beker was zo ''er

geen wyn in bevonden werd. Dewyl deRoomsge-
zinden zeggen dat 'er na dezegening

,
geen wyn

meer in de beker is, moet men met Cypriaan be-
ïluyten dat 'er ook geen bloed m is. Dezelve
vader, zeyt ook (a) de tekenen zyn in 't lighaam
van Kr:Jlus -verandert dog op ene wyz» , dat zy
ten zekere gelykheyt van Krijtus zeljs , aannemen

,

waar in men de menfchelyke natuur befpeurt , maar
waarvan de Goddel) ke natuur vet borgen blyft, het
fchynt dathy door'dezegelykheytverftaan heeft,
Dat gelyk 'er in Kriltus , een Goddelyke en men-
fchelyke natuur is , zo ook de twee natuuren
in 't Sakrament bewaart zyn, dat is te zeggen
de natuur van 't brood, d at men ziet * en de na-
tuur van 't Lighaam, vanKriJlus dat niet gezien
word. En elders voegt hy 'er by (b, zo dat het
Lighaam van Krijius met alleen van meel ofwater
alleen kan zyn \ maar deze twee floffen H voeden en
vereenigen zig te Zamem , en dezevafle vereènigmg
van een eentg brood, met het zelfde oakrament beeld
de vereening van ons volk af.

Kthanajiui zeyt in de verklaaring, die hy van
de woorden van den Zaligmaker geeft, zo ie*
mant tegen den Zoone des menfchen fpreekt,
het zal hem vergeven worden, maar wie tegen den
H: Geefl fpreekt , enz En van wat groorheyt
moet het Lighaam wezen, om dat de geheele
waerelt daar van eet? en hy befluyt, dat dit op
eene Gceftelyke wyze moet verftaan werden.
ETy voegt onmiddelyk daar op by , dat de Heere
in die plaats van zyn Hemelvaard tegen de Ku-
pernaiten fpreekt.

Ba-
ia) Leerreden van 'i Avondmaal,
(b) II. b. III. Brief.
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Bafilius in zyn Liturgie noemt het brood van
't Sakrament , een Antityfus dat is een voorbeeld

i

een fchets van de zelve gedaante van 't lighaam
van Kriftus, hynoemt het ook even eens na de
zegening. Dionys(a) zeyt, de Bilfehop ontdekt het
bedekte en onverdeelde brood, en na. het in verfchcy*
den ftukken verdeelt te hebben enz.

Ambrqfius (b) zeyt, wanneer 'ergezeyt word,
dat het ter gedagtenis van Krütus gedaan werd, en
van Zyn dood, wy het,etende en drinkende voor
het teken van het lichaam en bloed vanjefus Krifttts
die geoffert zyn. Hy zeyt ook op dezelve plaats

,

wy ontfangen de verborgen beker als een afbeeldzel

ofeen figuur van Kriflus bloed, (c) op een andere
plaats, alwaar hy de verandering van de tekenen
vaft ftelt , verhandelt hy ter zeiver tyd van onze
verandering in Kriftus. Hy voegt 'er by, hoe is

het mogelyk , dat het geene broodis , het lighaam van
Kri/lus door de zegening word ? En zo het woord
van Godt kragt genoeg heeft, om te maken, dat de
dingen die niet waren

, zyn , hoe veel te meer , zal

V hem mogelyk zyn , om te maken , dat de dingen
die beftaan , in hun wezen blyven , en dat zy in

iets anders verandert werden *

Hieronimus (d) zeyt, dat het brood en de wyn
het lighaam en bloed van Kri/lus klaarlyk afbeelden

Chrifoflomus (e) zeyt, niet alleen het geene,
dat op de tafel word aangeboden , is het lighaam
van Kriftus; maar de armen zyn het ook, wy

zyn

(a) De Eccleiuftica Hierar*.hia Cap. III,

(b) Over de eetfle brief aan die van Korinthen.

(q IV. Boek van de Sakramenten Kap. IV.
(dj In zyn uitlegginge over Mattheus.
(e) Over i Korinthen.
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verpligt, om hen goet te doen, want die ge-
zegt heeft dit is m\n lighaam, zeyt ook, dat hy
zig ook het weldoen, en de liefde toeeygent,
dat men aan den armen bewyft. Hy zeyt ook
elders (a) daar is in het gewyde rat nog het lighaam
nog het bloed van Kriflus , maar de verborgentheyt

fan zyn lighaam en bloed, 'tls in den zeiven zin,

dat hy zeyt zodanig als Kriflus over het brood en de

vjyngezest heeft , duet dat tot myner ^edagteniffe
,

(c)

gy hebt een Tafel voor my toegerigt, zeythy,
zo dat het brood en de wyn ons in het Sakrsment
zyn vertoont, als een gelykeniffe van het lig-

haam, en het bloed van Kriftus. En aan Ceja-
rins tegen /ipollmarms en eenige andere Ketters

die de Godheit van Krilhis met zyne menfcheit
onder een verwarden, (d) fchryvende, zeythy.
Want dus is het , dat het brood eer het gekeyltgt is ,

brood genoemt werd ; maar d'.wyl de Goddelyke ge-

nade het heiligt , is dit brood door de bediening van,

den Priejler van de naam , van brood ontjlagen , en
het word waardig geagt om het lighaam des Hee-
ren genoemt te worden , hoewel de natuur van 't

brood altyt blyft.

Auguftyn is volkomen voor ons, op verfchey-
denplaatfen, en beveiligt, daarin onze leere.

Hyzeyt, by voorbeeld (,e) 'tgeengy ziet, ish
niet, dat men moet eetcn , en het bloed dat men ver-

giet , is het niet dat men moet drinken ,
'# geene ik

Zegge, is een verborgen. heyt , die levendig zal ma'
hen

(a) Leerreden over Matth. (b) XXVII. Leerrede
II Hooftftuk 2 Brief 3«n den Knrinthen.

(c) Pfalm XXIII. (d} Deze brief wori in de Biblio-

theek van Flcenfe gevonden.

(e) Over Pfalm LXXXll.
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hen zo Men zo Geeftelykverftaat* (a) Hy noemt het
Avondmaal bet óakrament van brood en wyn. (b)
En onder 't Oude Teftament, onder de gelyke-
nuTe van de offerhanden, van de geofferde bees-
ten, is ons het vleefch en bloed van Kriftusge-
oftert geweeft , 't is dadelyk aan 't kruys geweeïr,
maar wy vieren 'er de gedagtenilïe van, in het
S akrament.

Laat ons, zeyt Av.ouflyn deze drie dingen wel
ter dege aanmerken ; en het groot onderfcheyt
onderzoeken, dat 'er tufïchen beyde is.. Jefus
Kriftus heeft zig op eenc wyze onder het O.T.
en op een andere aan het kruys overgegeven en
nog op een andere wyze , in het Sakrament van
het Avondmaal

,
Hy zeyt ook , met zeer klaare

woorden, (dj Dat een onweder-geborene de Jïoffe
van het Sakrament niet eet , dat is bet lighaam van
K-fijlus, dus voegt hy 'er by, volgt hei niet dat
4ie geene die niet tn het lighaam van Kriflus is t

en in wie Kriflus niet is
,
nog by in Kriftus het lig*

haam van Kriflus eet. Hy zeyt ook het zelve op
een andere plaats

,
(d) tegen Adimantus (e) de

Heere heeft niet getwyjelt te zeggen dit is myn lig-

haam , hoewel hy 'er niet dan het teken van gaf.
Dezen Oudvader, toont daar meer aan , dat men
de woorden van den Zaligmaker niet naar de
letter, maar zinnebeeldig moet verdaan , en hy
Zeyt, dat deze wyze van Jjreken even eens is als

deze. (f) Het bloed is het leven. Hy toont ook
III. Deel. G aan^

(a) Tradit de Fide ad Petrum Kap. XIX.
(b> Te?en Faufius XX b. Kap, XXL
(c) XXL boek van de ftad Godts Kap. XXV.
(d) Verhandel over Joh. XX. (e Kap: XII.
(f) Deur. XII: 23.
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aan, dat het geene Kriftus zeyt, by Johannes m
het VI. Hooftftuk , indien gy het vleefch van den

Zone des menfehen niet eet , en zyn bloed niet drinkt

zult geen leven in u zeiven hebben
}
zinnebeeldig

moet verftaan worden, de reden die hy 'er van

geeft , is , dat Jefus Kriftus anders een groote

Godloosheyt zou fchynen aan te pryfen, om
dat het een yffelyke wreetheit is , menlchen
vleefch te eeten , en deze wreetheit is nog groo-

ter dan die van een menfeh te dooden
,
geJykhet

wreeder is menfehen bloed te drinken als te ver-

gieten, daarom is V
,
voegt hy 'er by , eenfiguur

die ons met zagtmoed'tgheit bela(l en tot ons voordeel

in gedagtenis te houden dat het vleefch van Kriftus

is , in de Brief die hy aan Bonifacius fchreef, zeyt

hy dat de Sakramenten hunne namen ontkenen
van de zaken die hen tot Sakramenten maken

,

dit zyn de woorden die hy gelyk wy reets gezeyt

hebben uyt Cypriaan getrokken heeft , en hy
zeyt uytnemend wel, dat het Sab ament van Krif-

tus lighaam eenigzins het lighaam van Kriftus is en

dat het Sakrament van het bloed van Kriftus, het

bloed van Kriftus is. Hy zeyt ook (a) Kriftus

ontfing Judas op zyu maaltyd wanneer hy defiguur

van zyn lighaam aanbood, ik geloofdat het geene wy
uyt dezen vermaarden , Leeraar voortbrengengenoeg

Zal zyn.

Leo de I. verlek ert in een. Brief, die hy aan de,

Geeftelykheyt en 't volk van Konflantinopolen
-

fchreef, dat deze uytdeeling verborgen , dat het

cen geeftelyke fpyze is , en dat wy daar in een

hemelfche magt ontfangen, om over te gaan,

of

(*) Vande.Kriftcl. leere III boek Kap, XVI.
0>) Over Pfalm VIII,
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of verandert te worden, in het vlees van Jefus
Krütus, die zig met het onxe bekleed heeft

^ egt, (a) Dus gaf by aan zyne gelovige
dtfape/en brokken brood, enzey, nemet

, ^En elders, (b) Hét pafte- wei, dat by door middel
van zyn gebet ligt vlees en zynt dierbaar bloed onze
Ugbamen eènigzins met hem vereenigde

, H geen wy
door levendige zegening ontfangen die in hei'brood en
de wyn is.

Hejychius zegt
,

(c) Hy belaft daar mede het
vleefch met het brood te eeten

,
op dat wy h % trftaan

mogten
,
dat hy 't een verborgentheyt noemt , die in.

vlees en brood te zamen vereemgt
,

beflond. Gela-
Jim bewyü tegen tutiches

, dat 'in het Avondmaal
de zelfriandigheyt en de natrnur van het brood en
de wyn in hun wezen blyven ; even eens als het
geene wy van Gregorim de I. verhaalt hebben,
welke in zyn liegifter zegt, dat wanneer wy het
brood

,
't zy gezuurt of ongezuurt ontfangen

,

wy het hghaam van onz'en Heer en Zaligmaker
worden. Bertram, van den aard der Zinnebeel-
den fpreekende, in zyn Boek van 't lighaam en
't bloed van Jefus Kriftus, zegt dat ten opzigte
van 't wezen der fchepzelen de zinnebeelden , na-
mentlyk brood en wyn , dezelve voor en na de zege-
ning zyn. Maar waarom een plaats van dezen
Schryver aan te halen ? zyn gantfche boek han-
delt niet dan van't zelve onderwerp ; en het be-
fluyt dat hy uyt zyn redeneering trekt, is over-
eenkomaig met het geene wy neffensde Heylige
Sch'-ift, en een menigte uytfpraken beweeren,

G 2 waar

(a) IV. b. Kap. XIV. over Johannes.
(b; In een Brief die hy aan Calofyrius fchreef.
(c) XX. Boek over Leviticus Kap 8.
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waar van de Vaders vol zyn. Amhrojïus > Aü-
gujlyn

,
Fuljrentim enz. beveiligen de leere van

Bertram , die de zelve als de onze is, en die te

gelyk die van de Roomsgezinden verfwakt , en

overhoop ftort, welke zeggen, dat het brood

en de wyn in het Sakrament , het zelfde lighaam

en bloed van Jefus Kriftus zyn, in vleefch, in

beenderen , in zenuwen enz , als 't geene geboo-

ren, geftorven, en opgewekt is.

Maar het lighaam van den Zaligmaker
,
zegt

dezelve Bertram , is van tweederley flag ; het

eene beftaat in vlees en in beenderen , en dit is 't

dat gebooren
,
geftorven , en opgewekt is ; het

ander is geeftelyk , en 't is dit , dat in het Sakra-

ment gegeven word. Hy zegt ook , dat het gee-

ftelyk lighaam van Kriftus , en zyn geeftelyk

bloed, onder het dekkleed van lighamelyk brood

en wyn blyven. 't Is op de aanhoudingen van
Karei de Groote

,
(of de kaale) dat Bertram dit

Boek t'zamenftelde ; gelyk hy zelfs op 't eynde

van zyn werk bekent , van dezen Keyzer fpree-

kende, aan wie hy het opdroeg.

Hy nam de gelegentheyt waar , om het aan

dezen Vorft op te dragen, om dat hy hem ge-

vraagt had, of het op een verborgene of dadely-

ke wyze is , dat de gelovigen in de Kerk door de

mond het lighaam en bloed van Jefus Kriftus

ontfangen? zo dat het meer dan 88? Jaaren ge-

leden is, dat deze verhandelinge gemaakt wierd.

Zie hier het getuygenis , dat Jan Trithemius van

dezen Bertram geeft. „ 't Was een man , die zeer

„ ervaren was in de H: Schrift, en bezat met
een veele menfehelyke wetenfehappen ; hy
was Welfprcekcnde , en niet minder uytne-

„ mend in zyne zeden als in zyn leere. Bamar-
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dus (a) toont aan , dat hy voor ons is , door de
vergelyking die hy met»een ring maakt. Ik eyn-
dige met aan te halen, met Theodoretus een zeer
verltandig en zeer godvrugtig BuTchop van Cyr,
die een KerkelykeHiftorie heeft gefchreven , van
de Vaders die op verfcheyden tyden, en in ver-
icheyden Landen geleeft hebben. Dezen H: Man
leefde omtrent het jaar 45-1 , en was onder het
getal van 360 Biüchoppen , die Dhfcorus in het
vermaarde KonciliexanCbaiccdonie veroordeelden.
Deze Biffchoppen bewezen veel eer aan Theodo*
ïetus, in deze vergadering; zy gaven hem de heer-
lyke namen, van Katholyk BuTchop, van ware
Harder en Leeraar van de Kerke. Dit is het
ook dat Leo de I, Biffchop van Rome, in een
friet gedaan heeft ; die hy aan hem fchreef. Het
is wel vermoedelyk

, dat zo Theodoretus geen re<n-
ziimige gevoelens gehad hadde over zulkenheeY-
lyken verborgenheyt

, als het Sakrament van het
Jighaam en 't bloed van Kriftus is, dat dit Kon-
etite, dat een van de berugtfte is, die 'er ooyt
geweeft zyn, hem de carader van Katholyk en
waare Herder van de Kerk niet zouden gegeven
hebben Niet tegenftaande de heyligheyt van dc-
zenBinchop, wierdhy van zyn Bisdom berooft
in het tweede Koncilie dat te Efefen gehouden
wierd

, om dat hy het gevoelen van Eutxches
niet heeft willen aannemen; dog hy wierd we-
derom herftelt, met allerleye tekenen van eer,
in Jiet Koqalie van Chalcedome.
Zo de gevoelens, waar van Theodoretus over

de lere van 't Sakrament belydenis deed
,

regt-
.zinnig in zynen tyd waren, moet volgen, dat

G 3 ze

(a) Leerreden oyer 't Avondmaal,
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2e 't nog hedensdaags zyn
;
dewyl de waarheyt

altyt dezelve is. Hy heeft tegen de wezentlyke
tegenwoordigheyt gefproken, in een boek dat te

wenfchen zou zyn, dat het te Home gedrukt was,
om de Papifien te beter te befchamen ; die , om
zig te regtveerdigen

,
leggen, dat het verfchil

van de Transfubftantiatie , ten tyde van Theodore-

tus
,
nog niet beflift was. Dus is't, dat de Paus,

die alles in allen is , te weeg kan brengen , dat

de leere, die outstyts regtzinnig en overeenkom--*

ftig met de'Heylige Schrift was
,

hedensdaags

een godlooze leere, en vol kettery is; en dat in

tegendeel, deze , die toen godloos en ketters

was
,
tegenwoordig goet en regtzinnig is. Maar,

Zegt Paultis
,

(a) fchoon wy
, of een Engel uyt den

Hemel , u een ander Evangely verkondigden , boven

het geeie dat verkondigt is , die is een vervloekinge.

Zie hier, op wat wyieTbeodoretus tweeperfoo-
nen in zyne t'Zamenfpraken fpreekende invoert,

waar van de eene Ortodoxus , en de andere Era-

niftus genoemt word, welke over ftigtciyke za-

ken
,
wegens de Kriften Godtsdienlt , twiftre-

genen.

I. ZAMENSPRAAK.
Ortodoxus met Eraniftus.

Ortodoxus, weet gy wel , dat God het brood zyn
eygen lighaam genoemt heeft?

Eramjlus
, .ifc weet het.

Ortodoxus , weet gy ook dat hy op een andere
plaats zyn vlees brood noemt ?

Era-
(*) Gal. i: 8,
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Eraniftns , ik weet het ook.
Ortodoxus , weet gy ook, dat hyin dezelve uyt-

deeling der verborgentheden , het brood lig-

haam, en dat hy de gemengde beker, bloed
noemt ?

Eraniftus, het is zeker, dat hy 'tdus noemt.
Ortodoxus

, maar dezelve Zaligmaker verwifTelt
deze namen , en hy geeft zomtyts die van 't

zinnebeeld aan zyn lighaam , en zomtyts die
• van lighaam aan 't zinnebeeld ; 't is ook in
dezen zin, als hy zegt, dat hy is de wynftok,
dat hy de naam van 't teken aan zyn bloed
geeft.

Eranijlus
, gy hebt zeer wel gefproken ; maar ik

zou de reden geerne weten, waarom deze na-
men verwifTelt worden r

Ortodoxus
, dit is het oogmerk van die geenen

,

k die belydenis van een Godtsdienft doen : want
ik wenfchte niet, dat die geene, die deel aan
de goddelyke verborgentheden hadden

,
op de

natuur van de zaken rtil ftaan bleven , die gezien
worden; maar dat zy door de verwineling van
de namen

,
geloofde de Iranfubflantiatie door

de genade gewrogt te zyn. En zeker, die aan
zyn lighaam de namen van brood en wyn ge-
geven heeft , en die de ivynftok genoemt word

,

vereert de zigtbaare tekenen met de heerlyke
namen van zyn lighaam en van zyn bloed, niet

met de natuur van de zaken dadelyk te veran-
deren; maar daar de genade byvoegende.

Eranijlus , het is zeker, dat de verborgene zaken
op een verborgen wyze gezegt worden , elk

een weet het , en dit is zo openbaar , dat nie-

mant daar aan kan twyfelen.

Ortodoxus, dewyl hy dan zegt, dat de Patriarchen

G 4 de
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de rok en het kleed , het lighaam des Heeren

noemen ; en dewyl wy hier van degoddelyke

verborgentheden ipreeken, zeg my ter goeder

trouwe, wat gy denkt dat dezegewydde fpy-

ze betekent?

Mramftus, zy betekent buyten twyffel, dat, waar

van zy de naam ontfangen heeft.

Ortodoxus, zeg dan het lighaam , en het bloed?

Eranijlus , dat is het ook , dat ik wil neggen.

Qrtvdoxus, gy hebt zeer wel gefproken ; want
de Heere het teken nemende

,
zegt niet , du is

myn Godheyt , maar dit is myn lighaam , dit is

myn bloed. En elders, (a) tiet brood dat ik ge-

ren zal, is myn vleefch , dat ik geven zal voor

hei- leven der wereld.

JLrarA'his , dit alles' is waaragtig , 't zyn de woor-
den van God zelfs , enz.

II. SAMENSPRAAK.
Ortodoxus, zeg my wat de verborgene tekenen

zyn , die aan God door de bedienaren van de

heylige dingen worden opgeoffert.

Erhmftus\ 't zyn de tekenen van 't lighaam, en

't bloed des Heeren.
Ortodoxus , van 't waare lighaam . of niet ?

Eranijlus, van 't ware lighaam enz.

Ortodoxus , deze verborgene tekenen verlaten zelfs

na de zegening haar wezen, of natuur niet;

maar zy blyven in hun eerfte zelfftandigheyt,

in haar eerfte figuur, en in haar eerfte gedaan-

te, en men kan ze zien en taften , even eens

als voor de zegening : Maar men verftaat , men
ge-

(a) Joh. VI; 51.
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gelooft, en men aanbid de zaken die gemaakt
7.yn, als zaken die beftaan, en die men gelooft.

Vergelyk het beeld met zyn oorfpronkelyke, dat

is met de zaak die dit beeld affchetft , en gy zult

de gelykheyt zien ; want hetisnootzakelyk , dat

de figuur met de waarheyt overeenftemt , daar
valt niet aan te twyfelen, of het zelve lighaam
bewaart zyn eerde figuur, zyn eerfte gedaante,

cn zyn eerfte omfchry ving ; of om my met klaar-

der bewoordingen uyt tedrukken, de zelve zelf-

ftandighcyt van 't lighaam, enz.

't Geen Theodoretus voornamentlyk in 't oog
heeft , met deze t'zamenfpraken tebewyzen , is

,

dat, gelyk 'er twee zaken dadelyk in het Sakra-
ment zyn, dat is, de figuur of het brood, en de
verbeelde zaak die het lighaam van Kriftus is ;

en dat deze twee dingen niet vermengt zyn;
maar dat elk zyn wezen behout , even eens als

'er twee natuuren in Jefus Kriftus zyn, degod-
delyke cn menfehelyke natuur ; die niet ver-
mengt

,
nog de eene in de andere verwi/Telt

zyn ; zo 'er dan geen twee wezentlyke dingen
in het isakrament waren, zou de bewysreden van
'Theodoretus

, verre van de valsheyt van de leere

der Ketters aan te wyzen, tegen welke hy zin-
twift , in tegendeel hun gevoelen beveftigen

;

't welk was , dat het lighaam van Jefus Kriitus

,

ten Hemel geklommen zynde, ten eencmale in

zyn goddelyke natuur is verandert ; gelyk de
Roomsgezinden hedensdaags zeggen . dar het

brood en de wyn zodanig in 't lighaam en 't bloed
van Jefus Kriftus verandert zyn , dat 'er nog
brood nog wyn over blyft.

Gekjlus, Biffchop van Rome , bedient zig van
dezelve bewysreden tegen Eutkhes

,
gelyk wy

G $ boven



( io6 )

boven verhaalt hebben , dat men dan oordeel,

uyt alles wat wy zeggen, wat deoverwinninge

is, die de Roomsgezinden voorgeven op ons be-

haalt te hebben, met deOutvaders ter begunfti-

ging van de Tranjfubjlantiatie
,
byte brengen; zo

'er eenige zyn, die hunne leere fchynen te be-

gunftigen, wy hebben 'ervan onze zyde, veel

meer , en die ouder
,
verftandiger en Godvrug-

tiger waren, als die zy aanhalen, wy hebben

zelfs Uyt hunne fchryvers het tegendeel bewezen,

van 't geene zy voorgeven , daar uyt! te trekken.

Niet tegentfaande, dit alles , fweeren dc

Roomsgezinden, niet, dan by deüudvaders als

of zy niet zo veel voor ons, als voor hen wa-
ren; dog wy zullen uyt de bewysreden, diewy
aan de hand hebben , zien , of de Üudvaders

waarlyk voor ons zyn, of niet, of onjmy van
andere woorden te bedienen , of zy onze leere

goet keuren, en wettigen, en de Roomsgezin-
den veroordeelen , of niet. Dog alzo de voor-

beelden volgens de Redekunftenaars niet bewy-
zen, zyn wy verpligt, op de bewysreden te ant-

woorden die onzetegenltrevers tegen onze Hee-

re opmaken. Dit is het, dat ik met alle moge-
lyke kortheyt zal uytvoeren , om dat ik geen

oogmerk hebbe my met dit ftuklangop te hou-

den.

Om aan te toonen , dat de üutvaders die de

Roomsgezinden bybrengen, niet tegen ons zyn,

moet men aanmerken, dat de H. Schrift zelfs

de naam van zinnebeelden ,
ji^uuren en tekenen,

aan de dingen geeft, die zy vertoonen en in te-

gendeel, dat zy de namen van de verbeelde boe-

( n en afgefchetfte zaken , aan de zinnebeelden

fiTKVYcn en tekenen geeft, en dit is 't datdeOut-

,s ook doen. By
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By voorbeeld, Kriftus is het PaafebUm en het
Paafchlam is Krijius , Kriftus is het brood, en het
brood is Krijius , enz. 't Is om deze reden, dat
Outvaders van de verbeelden en betekende zaken
fpreekende, zig van uytdrukkingen van de H:
«Schrift bedienen en dat ze haar de namen van
;de zaken geven, die zy betekenen; zo ook, dat
ze van defiguuren fpreekende, aan de zelve de
namen geven die zy affchetzen.

Dit is het gevoelen van Cyprianus , van Auguf-
in de brief die hy aan Bonifacius fchreef en

:

van Theodoretus , in de t' zamenfpraken die wy
bygebragt hebben. Daar en boven , hoe weynig
aandagt , dat men ook geeft op 't geene zy op
andere plaatfen gezeyt hebben, men zal bevin-
den dat zy verftaan, en verklaren dat deze fpyfe
geeftelykis, en dat het geen vleefchelyke fpyze
is , die door de mond ingaat, onder de tanden,,
en in de maag komt. Auguftyu zeyt, uitdrukke-
lyk, bereydgy uw tanden en uw maag ? geloof en

gy hek gegeten. En met deze wyze van fpreken,
volgt hy Cypriaan na.

Men moet ook aanmerken , dat de OutvaderS
van broot en wyn, zo voor, als na de zegening
fpreken, zy zeggen dat het voor de zegening
niet anders, dan gemeen brood en wyn is; Dog
zy fpreken 'er anders van, na dat het gezegent
is, om dat zeggen zy, daar omtrent een veran-
dering "gefchiet is ; 't Welk ook de waarheids

,

dewyl het broot en de wyn door de zegening tot
een heylig gebruyk gefchikt is, en daar door

: houdenze op gemeen broodt en wyn te zyn, ci\

:

met gemeen en onheylfg brood ophoudende, zo
moet nootzakelyk volgen, dat hetgewyd ofgc-

|

heyügt is.
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*t Is dit flag van verandering dat deOutvaders
begrepen heboen , dat 'er in 't brood en de wyn
gefchiet; niet ten opzigtevan haarwefen

; maar
alleen ten opzigte van deszelfs hoedanigheden,
'c is ook deze , die wy van gantfcher harten be-
kennen, en wy belyden dat het. brood en de wyn
door deze verwifleling Sakramenisn werden die
door de kragt des H: Geeftes betekenen, af-

beelden, verzegelen en aan onze zielen door het
geloof het lighaam en bloed van den Heere ge-
ven Derhalven wanneer de vaders zeggen,
dat 'er geen brood nog wyn meer in het Sakramcnt
is, moet men niet letterlyk van des zelfs wezen
verdaan; maar op een betrekkelyke wyze, op
die gene die het Sakrament ontfangt, want om
waardigleyk te Communiceren moet men niet aan
brood enwynblyven hangen, datzigtbaareaard-
fche en bederffelyke zaken zyn; maar men moet
zyn hart, zyn zieleen zyn verftand opheffen om
te ontfangcn, wat ons door het brood en de wyn
betekent is , dat is Jefus Kriftus aan de regterhand
van Godtde Vader gezeten.

Drie dringende redenen, hebben de.Outvaders
bewogen, om van de tekenen op zulken ver-
grootende wyze te fpreken , de eerfle is , omdat
de H: Schrift het zelfs doet. De twede is om
de harten te beter te treffen , en hen te bewegen
om de hemelfche zaken en de menigvuldige ge-
nade die wy in dit heerlyfy Sakramen ontfangen
tebefchouwen, uyt overweginge datonzeziele

et het dierbaar lighaam en bloed van Ariftus
gevoed zyn. De derde is om aan te tóonen,

t de afbeelding die 'er naar ons gevoelen in het

Sdkrament gedaan word, geen afbeelding van
1 fchoütoiieel , of in fchjn is , maar' dat de

/ Heere
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Heere daar in dadelyk geeft, 'tgeen hy heeft be-
looft, aan zyn zyde

;
namentlyk zyn lighaam

en zyn bloed, tot geeftelyk voedzel van onze

|

zielen, en dat wy het van onze zyde door het
geloove ontfangen.
Alzo Jefus Kriftus ons voedzel is, zou men

i

konnen zeggen dat hy in ons verandert is gelyk
de gewoone fpyfen , in het wezen van die ze

|

eeten veranderen ; dog het is met Kriftus dus-
:
danig niet ; want met hem te . eeten veranderen
wy onze zielen in hem, en door een geheyme

1 onuytdrukkelyke vereening zyn wy met hem een
geworden

,
verwonderlykeverborgentheit ! heer-

Jyk Sakrament \ aangename en Goddelyke maal-
tyd ! waar in onze lighaam en het brood en de
wyn lighamelyk eeten en drinken

7 en onze zie-
len op een Geeftelyke wyze en door het geloof
Jefus Kriftus met allezyne fchatten en rykdom-
men ontfangen, die hy ons door zyn dood, en
opftanding verkregen heeft; en waar in hy zi«-

aan ons geheel overgeeft, dit zou genoeg kon-
nen wezen om op de plaatfenvan deOudvaders
die de Roomsgezinden tegen ons bybrengen te
antwoorden, dog zonder ons meer met deze
algemeene antwoorden op te houden, zullen wy
op alle hunne tegenwerpingen in 't byzonder
antwoorden.
Wat de woorden van Ireneus betreft, wy

hebben daar op geantwoort, wanneer wy hem
aanhaalden, en wy hebben aangetoont, dat hy

I' ons gevoelen begnnftigt, ten opzigte vanT^
liaan t wy houden (taande, Het geen hy zelfs ver-
klaart heeft, wanneer hy zeyt , dat de Heere
zyn lighaam van het brood gemaakt heeft; dat
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})y 'nam zeggende dit is myn lighaam , dat is de

figuur van m^n lichaam.

Wat aangaat, 't geen Origenis zeyt, dat de
Heere verzekert heeft, dat het brood zyn lig-

haam was
,
wy bclyden 't desgelyks, want hier

word niet gefproken , of men 't lighamelyk of
gecitelyk verftaan moet en wy hebben aange-
toont , wanneer wy hem ten onzen voordeele
aanhaalden , dat het in dezen laatften zin is , dat

hy 't verftaan heeft. Wy zeggen 't zelfde als

Cyprianus, welke verzekert dat het brood en de
wyn zyn verandert , in het vlees en 't bloed

,

dog wy begrypen 't niet , dat 'er een natuurlyke
verandering gefchiet , dat de eene zelfftandigheir,

in de andere verwiffelt, De verandering die wy
met dezen Schryver begrypen, is opeenes^r^-
mentele wyze : wy zyn, zeyt hy, vereenigt of
het zelfde met Kriftus gemaakt , minder door
een natuurlyke verandering , als door een geef-

telyke: want hy heeft zig zelfs
,
brood, vleefch,

en bloed gemaakt. Hy is fpyze
,

zelfftandigheit

en leven , voor zyn Kerk en met haar het ïclve,

door de mededeeling in het Sakrament gevende,
noemt hy het zyn lighaam, wy befluyten uyt
deze woorden , dat het Sakramenteele brood en
wyn het lighaam en bloed van Kriftus, op de-
zelve wyze zyn, als de Kerke zyn lighaam
is, niet opeenelighamelyke maar geeftelyke wy-
ze. Wanneer Cypriaan zeyt, dat de natuur en
niet de gedaante van het brood is verandert

,

fchynt hy tegen ons te zyn: maar dezefchryver
verklaart deze woorden in een brief die hy aan
CeciÜHS fchryft

;
zeggende dat de wyn het bloed

van Kriftus afbeeld, en tegen de Aquariancn
fchryvende, zeyt hy, zo de wyn zyn natuur mde

beker
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heker verlaat is bet onmogelyk dat hel bloed des Hée»
ren fchynt in de beker te wezen. Daar en boven
dewyl Cypriaan een Latynfcb fchryver is , kan
het zyn, dat hy dit woord Naturamtt voor het

wezen maar voor de deugt, de kragt, en de
eygenfehap

,
genomen heeft

,
gelyk de andere

Latynfche , en Spaanfche fchryvers, het ge-
meenlyk opvatten, 't is in dezen zin, dat men
zeyt, de natuur van dit kruyt, van dezen fteen,

enz. is zodanig. De natuur van de zeylfteen,

is, om het yfer te trekken, dat is, zyn kragt,

zyn eygenfehap, doet dit uytwerkzel, zo dat
wanneer men 't woord in dezen zin opvat, het

volkomen met het geene Cypriaan zeyt, over-

een ftemt.

Men moet de woorden van Ambrofius gelyk

wy reets gezeyt hebben , op een Sakramenteele

wyze verüaan , wanneer hy zeyt, dathet brood
het vleefch van Kriftus geworden is, want dc
plaatfen die wy van dezen Oudvader aanhaal*

den bewyzen dat dit zyn gedagte was
,
wy heb-

ben insgelyks aangetoont 't geen Krifojiomus van
de figuur en het afgebeelde, in 't Sakrament dagt,

wanneer wy hem ten voordeele van onze ge-

voelens aanhaalden.

Daar is dan niets meer overig , dan te ant-

woorden, op 't geene hy van 't wafch zeyt dat

op het vuur gezet zynde; verteert word. Deze
vergelyking beweegt hem, om te zeggen, even

eens
,
zyn het brood en de wyn verteert door het lig-

haam van Kriflus. Om op deze tegenwerping te

antwoorden, zeggen wy dat het woord gedag-

te, waarvan tirifoflomus zig bedient, genoeg
aanwyft dat het geene hy gezeyt heeft, niet ten

opzigte van ons. geloof en kennïiïe moet ver-

ftaaK
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(taan werden, door de welke wy deel aan 't

brood criwyn ontfangen ; maar onze harten om
hoog verheffende, onrfangen wy het alshetlig-

haam en bloed van Kriftus, waar van zy de fi-
guur zyn in welkers kragt zy ons vertoont.

Wat de twee andere plaatfen van Urifojlomus

betreft, waar in hy zeyt, dat Jefus Kriftus, zig

aan ons geeft, op die wyze als wy hem aanraa-

ken, taffen, en dat wyonze tanden in zyn vlees

zetten, wy hebben reets mei: dezelve woorden,
van dezen fchryver aangetoont, watzyngedag-
ten was

,
nopens het brood en de wyn van het

Sakramenty en \vj hebben bewezen dat hy het
als waaragtigT3rood en wyh aanmerkte en dat het

niet waarichynelyk is,dat zulken ernftigen fchry-

ver als a rifo/lomui was ; zig heeft kunnen tegen-

spreken»

Laat ons nu ophelderen , 't geen de Rooms-
gezinden van hem, tegen ons bybrengen, ik

zegge dat men om eygentlyk en onfiguurlyk te

fpreken het lighaam en 't bloed van Kriftus niet,

ziet, voelt, of betaft , in het Sakrament
, zodat

ten deze opzigte, daar in niet dan broot en wyn
gezien, gevoelt en betaft worden. Dezen fchry-

ver zeyt ook, in dezelve Leerreden, dat hyons
het zelve met hem maakt, niet alleen door het

geloof; maar dat hy ons wezentlyk tot zyn lig-

haam maakt. Hy herhaalt, het, wanneer hy
zeyt (a) wy zyn zeg ik , bet lighaam va» Kriftus
gemaakt en mep dit lighaam i>ermengt met alleen

door bet geloof en de liefde maar ook op een dadely-

ke en wezentlyke ivyze.^ Niet tcgcnftaande deze
naauwe vereniging , denk ik . niet dat iemnnt
durft zeggen, dat wy in het lighaam van Kriftus

(b)ver-
(a) Hora., 60. 61, nn\ volk van Anticchie.
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(a) verzelfftandigt, 't is met het Zelfde regt, dat
wy beweren dat niet tegengaande, deSskrafae»-
teele vereening van brood en wyn in 't Iighaam
en 't bloed van Jefus Kiiftus het brood niet in
zyn Iighaam, nog de wyn in zyn bloed veran-
dert is , dezelfde Krifofiomm zeyt ook

,
Gelooft

niet dat gy het Iighaam van Krijlus uyt de kande '4

van eenmenfeh
, maar van een Engel ontfangt. \

Is niet te zeggen , dat wy door deze woorden
moeten verlïaan , dat de Dienaar niet meer
een menfeh is; maar dat hy in een Engel is ver-
andert En elders, wy moeten niet denken dat
de hand van de Priejler ons het Sakrament geeft
maar men moet het ver/laan dat het Kriftus zelfs
ts

, die de zyne uytfteekt om ze ons te geven. Wat
kan het oogmerk van Krifofiomus met deze onder,
fcheydene uytdrukkingen geweeft zyn , dan om
te beletten, dat de gemoederen vair de Commu-
nicanten niet aan de uyterlyke tekenen en zigt-
baare en vergankelyke figuitren bleven hangen

,

en hen aan tefpooren, om zigaan de hemelfchè
en Goddelyke zaken te hegten, die zy afbeel-
den.

Deze H. Man begeerde, dat men in 't Com-
municeren, de gedagteniile van hetlyden en dc
dood van Jefus Kriftus vierde; als óf zyn lig-
haam_ gekruyft , en zyn bloed vergoten was',
zelfs in het oogenblik dat men Communiceerde
Het zou te wenfehen zyn , dat alle Kriftenen \
wanneer zy het H. Avondmaal genoten dezeaan-
merkingen maakten, en dat zy met een heyligc
overdenking bezig waren , ik ben ovcrtuygt, oat
ze als dan meer vrugt daar mede zouden doen
als nu gemeenlyk gef&iiet.

III. Deel. H De
(aj TrajifFubfltatiatie,
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De gelovigen die de Evangely leer geloven

,

en het H. Avondmaal vieren, zyn om zo te

fpreeken, tegenwoordig by de veroordeeling en
de dood van onze Zaligmaker, welkers gedag-
tenis hen belaft is, 'tlsin dezen zin, dztPaulus

tot de Galaten zeyt (a) dat 'Jefus Kriftus voor

hunne oogen ^efchildert en onder hen gekruyfi is.

Wy ontkennen niet, dat Jefus Kriftus, zig

zelfs in zyne handen gedragen heeft ; want wat
fwarigheit fteekt'er in, te zeggen, dat de Za-
ligmaker zyn lighaam, in zyne handen heeft ge-

dragen . zo men door dit lighaam het Sakrament

van zyn lighaam verftaat ?

Tot een bewys, dat dit de gedagte van dezen
Schryver is, is dat hy het onmiddelyk na de-

ze woorden, door het bywoord v&nquodammo-
do niet enkel , maar op een zelve wyze verklaart.

Wat de andere plaats belangt , die de Rooms-
gezinden van Auguftyn aanhalen, welke zeyt,

dat men het vleefch van Kriftus en het Sakra-

mem moet aanbidden , is ; niet dan voor fo veel hy

met zyn Godtheit vereenigt is, waar van ze noyt

word gefcheyden; want daar en boven die het

vleefch van Kriftus enkel zal aanbidden, en zon-

der betrekkinge tot devereening, die'ertulTchen

zyn Godheitis, zal zig fchuldig aan 'de misdaat

van Afgodery maken, om dat 'er niemant dan

God alleen is, en niet als de Godheyt is, die

men moet aanbidden (b) gy zult God alleen aan-

bidden en hem alleen dienen. Om volkomen over-

tuygt te zyn , dat Auguftyn zo veel voor ons

fpreekt , als hy tegen de 7ranfful>ftantiatie . is , niet

alleen by geval op een plaats , maar op veele, heeft

men maar de moeyte te doen , om ze te lezen

die wy aanhalen. Hilarius

(a) Gal. III: i. (b) Deur, V: 13.



Htlarius in de plaats die tegen ons bygebragt,
is, veftigt zyn bewys reden, op de waarheitvan
de Sakramenten , die wy doen, ons verzekeren en
dadelyk en waarlyk , het geen e geven , dat zy ons
affchetzen.

Wy ontfangen dan in het Sakramem van het
Avondmaal het waaragtige lighaam en bloed van
Jeius Kriftus;dog op een geeftelyke wyze,endoor
het geloof niet alleen in'tH. Avondmaal; maar
ook in den Doop. Dit is het ook dat dezelve
Htlarius van het Sakrament van de wedergeboor-
te, gezeyt had, een weynig te vooren na dathy
van dat van 'tAvondmaal had gefproken,wanneer
hy verzekert, dat wy door dit Sakrament met
Kriftus en met eikanderen vereenigt z.yn ; niet
alleen met een eenigheit van gevoelen , en wil-
le; maar ook met een eenigheit van natuurt zo
dat de Roomsgezinden om de zelve reden , de
TranJTubftantiatte in het Doopwater zouden kon-
nen vaftftellen.

Wat dat geene belangt, dat zy van Leo de I.

verhalen; wy ftaan het geene hy zeyt toe, wy
belyden met hem , dat Jefus Kriftus , ons vlees
geworden is , en dat wy tot het zyne overgaan

,

maar wat Damascenus aangaat , men behoeft 'er

niet^ aan te twyfelen , of hy is aan de zyde der
Papillen gelyk uyt het geene blykt, dat van hem
is bygebragt , deze Damascenus was een Jood van
geboorte, en Godtsdienft; ter tyd toe, dat hy
te Konftantinopelen aanquam , alwaar hy een
Kriften gemaakt wierd, en naderhand het Mon-
nike leven omhelsde. Hy leefde onder Leo Ifa-
urus omtrent denjaare 720, eenige jaaren, daar
na , dat de Mooren de ftraat van Gibralter gepaf-
feert waaren en door een regtveerdig oordeel van

H 2 «God
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God het grootfte gedeelte van Spanje hen onder-

danig gemaakt hadden. Hy heeft eenige werken
gefchreven , die met menigte wonderdaden, by-
gelovigheden en dwalingen zyn opgepropt: ik

zal 'er eenige voorbeelden , van aannaaien, om
te doen zien , hoe weynig geloof men behoeft te

geven , aan 't geene van diergelyken Schryver af

komt.
Hy was een groot yveraar , voor de beelden

;

dewyl hy zeyt , dat men dezelve moet veree-

ren , en eerbieden
,
tegen het twede gebod van

God, dat uytdrukkelyk medebrengt, Gy zult u

geen gefneden beek maken
,
nog u voor het zelve ne-

derbusgen. Hy maakte zo veel werk van de o-

verblyfzelen der Heyligen , dat hy 'er geen fwa-
righeit in ftelde om ze bronwellen te noemen,
waar uyt de gaven van God voortkomen. Hy
voerde de Godloosheit, zo hoog, in top,
met te zeggen , dat men de heyligen die geftor-

ven zyn , door het geloof moet eeren
,
tegen 't

geene ons belaft is, om alleen in God te geloo-

ven, wanneer hy van 't Vagevuur fpreekt ver-

telt hy 'er groote wonderen van om 'er het be-

ilaan van aan te toonen. Hy verhaalt hoe Key-
2er Trajanus een Heyden , een Afgoden-dienaar,

en een groot vervolger der Kriftenen van de
pynen verlolt wierd

,
op de gebeden van Gregori-

us. Hy zeyt, dat de ziel van een Heydenichc
vrou, genoemt Falconilla uyt de Hel quam,
waar toe zy wegens de afgodery veroordeelt was,

en dat zy uyt deze plaatze der pyniginge ver-

lof! wierd door de gebeden, die een zekere Mar-
telaar die hy Primerus noemt , voor haar deed.

Jan de Ptneda vertelt een andere diergelyke///-

Jlury,ik hier is i^Zonaras die hy een vermaard Hi-
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fory-fchryvcr noemt
, zeyt, dat de Keyzerin, >de

Patriarchen, de BiJJchoppen , en de Monniken be-
woog, om voor de ziele van Keyzer Theojilus haar
man te bidden , en dat zy vergijfenijj'e van zyne
mudaden verkregen

;
dog r

t is iets
,
voegde 'er de

fcelve Pineda by , waar aan ik ten hoogjlen twvf-
fele , om dat hy een hartnekkig Ketter Jlorf.

Ik kanmyn gevoelen nu op de wortelen van 't
geloofnederzetten; waar van de eene mede brengt,
d*t waar de boom valt , dat by daar zalblyven leg-
gen; een ander, dat wanneer men (b) eens in de
hel is

, dat wen daar niet weder nytkomt. Neg een
andere, dat de genade de kinderen des Koninkrykt
van die der helle affcheyt, enz. Om de zelve re-
den, zeggen wy , dat hetgeene Damajcenus van
de zielen van Trajaan en vzwFalconilla verhaalt
een enkele leugen is. Pedro Mexia ïegt in 't
leven van Trajanus , dat het geene Damafcenus
van de ziele van dezen Keyzer verhaalt , een fa-
bel is

, en een vertelling uyt vermaak verzonnen.
Dodor lllefcas veroordeelt Mexia in het leven van
Gregorius de I, daar in.

Oarnafcenm.zegt ook, dat een lekereMakarius
veel byzonderhedên van den üaat der overledene
kreeg, door de antwoorden die hem, het hooft
van een dood man deed, dat hy daar over raad-
pleegde; maar is dit niet het amptvan een fwart-
konftenaar oefFenen ? Hy voegt 'er by, dat de-
vvyl deze Makarius voor de dooden bad

,
hy wel

wenfehte te weten, of de gebeden haar wel van
eenigen dienft waren, en of zy 'er wel eenige
verligtinge door gevoelden ; en hy heeft de on-
befchaamtheyt om te zeggen, dat God, die de

H 3 2ie-
i (a) XVIII. Boek, Kap. XXIV. §. Ir ,

(b) Ab inferno nulla redemüo.
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zielen bemind, om 'er zyn dienaar door veele

onwederfprekelyke getuygeniflen van te verze-

keren , in het ontvleefte bekkeneel het woord

der waarheyt inboefemde, dathemzey, wanneer

gy voor de duoden bid, wy zullen''er een kleyne ver-

ligtingdoorontfangen, enz. Hy verhaalt ook , dat

een 'zeker man , een van zyne leerlingen , die

losbandig geleeft had , in het midden van het

vuur zag , welkers vlammen zyn lighaam tot

aan de keel toe omringden; maar dat deze vlam-

men, door de gebeden van zyn Meefter , tot aan

, de middel toe daalden , en dat hy hcmeyndelyk y

door de ftandvaftigheyt van dezen Meelter , met

voor hem te bidden , ten eenemale van 't vuur be-

vryd zag , zonder de minfte fchade daar van ont-

fangen te hebben.

Deze vier zeldzame gevallen , behalven ver-

fcheyden andere , die wy met ftilfwygen voorby

gaan, worden in zyn leerrede van de dooden ge-

vonden. Zie daar de Schriftuurplaatfen die hy

bybrengt , om het Vagevuur vaft te (tellen. Om
de opftanding te bewyzen , haalt hy de plaats aan

,

waar in God tot Noag zeyt , ( a ) Gy zult het

vleefch met zyn Ziel, dat is met zyn bloed niet eeten.

Hy zeyt ook in zyn Hooftftuk van de Maagdom y

dat zo Adam niet gezondigt had , de mansperfoo-

nen de vrouwluy niet vleefchelyk zouden bekent

hebben, tot de voortteeling ; maar gelyk hy aan-

merkt, d.it degewyde text zyn gevoelen weder-

fpreekt, voegt hy 'er by , dat God het menfch-

dom zou hebben konnen vermenigvuldigen, zon-

der de t'zamenvoeging van man en vrouw ; zo

ook ,
dewyl Bafiltus het brood en de wyn van

het Sakrament ,
exempelen van 't lighaam en bloed

van

(a) Gen. IX: 4.
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van Kriftus zegt te zyn , 't geen tegen zyn gevoe-
len aanloopt, beweert hy , dat men deze woor-
den van 't broot en de wyn , voor de zegening
moet verftaan ; 't geen valfch is. Wy hebben
uyt de Oudvaders bewezen , dat het brood en
de wyn voorde zegening , niet dan gemeen broot
en wyn zyn, en datze geen tekens of afbeeld-
zels van 't lighaam en van 't bloed van Kriftus
zyn , dan na dat de woorden , nemet , eetet , dat
is rnyn lighaam, uytgefproken zyn.
Wat Tbeofi/aktui

,
Anjelr/im

,
Hugo . en Richard

Santl/tktor belangt, die de Roomsgezinden tegen
ons aanhalen , als of zy ten tyde leefden , wan-
neer het Heylig Avondmaal in zyn zuyverheyt
begon af te nemen , konnen wy hen antwoor-
den

, 't geene wy van Damafienm zeggen. De
Paus overheerfchte toen de Conjciehtte» , en hy
wilde des Heeren Avondmaal, indeMiflè, zyn
bepleyfterdc, en met dwalingen, bygeloove en
afgodery bedekte Matres , veranderen.
Het is zeker , dat 'er onder al le dehedendaag-

fche (Roomsgezinde) Schryvers
,
geen een is,

die omtrent de f'ransfubflantiatie minder dan Scotus
gedwaalt heeft , welke zegt , datze nog uyt de
Reden

,
nog uyt de H. Schrift kan bewezen wor-

den. Hy heeft zig nogtans met de algemeene
dwaling laten wegfleepen, om dat de Kerk het
belafte ; of om my van zyne eygene woorden te

bedienen, om dat de Ttansfubflmuntte niet tegen
het gevoelen was , dat van de geheele Kerk in 't

gemeen was aangenomen ; maar wat gezag had
deze Kerk, dat is iePaus en zyne Kardinaalcn,
om andere geloofs-attykelen te maken , dan die
Jefus Kriftus onzen Profeet en onzen Priefter ons
bevolen engeleeraart heeft, en inde geloofs-arty-
kelen vervat zyn. H 4 Laat
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Laat ons nu tot de Koncïlïen komen , die de
Roomsgezinden tegen ons bybrengen. Zy halen
dat van Efezen aan , waar in Cyrillus de voorzit-
tinge had, en waar in Theodoretus zig ook be-
vond, maar zy hebben ongelyk

;
dewyl wy van

'c zelve gevoelen zyn , als die van dit Konciïie
waren, En in der daat

,
wy bekennen, dat met

dit takrament te ontfangen
, wy geen gemeen

vleefch, maar geheyhgt vleefch genieten, dat
met het Goddelyk woord , door een onaffcheyd-
baare eenigheyt, t'zamen gevoegt is. Dog op
wat wyze ontfangen wydit? 't is geelïelyk , door
het geloof, niet op een vleefchelyke wyze.

,
gc-

]yk de Roomsgezinden het voorgeven te ontfan-
gen, ecten en verteeren, beweerende dat dit het
vleefch van Kriftus is, tot dat de verteering daar
van ged-aan is.

Zy werpen ons htt Koncilie tegen, dat te ^r-
ettl onder het Pauffchap van Leo de IX. gehou-
den wierd , en waar in Berengarius Veroordeelt
wierd; dat van Laferaan onder Niklaas de II , dat
herengarius tot de herroeping dwong; een ander
Koncilie van Lal eraan, dat onder het PaulTchap
van Inmcentuts de III. gehouden wierd, dat van
Konflans van y

t Jaar 15-16, en dat van Trente
,

't welk geduurende de Pauflchappen vanPaulns
de III, Julius de III, Marcellus de II , Paulus
de IV , en Pius de IV. duurde; zonder dat een
van deze Paufen

, zig daar by bevonden heeft.

Dog laat ons eens onderzoeker», wat de herroe-
ping was, die JS/ikolaas de II. Berengarius dwong
ts doeii, in het Jaar 1060, in het Lateraaxfche
fcoKcilie. (a) Deze Heylige Man wierd gedwon-

gen
(a* Decret. Confscrationh

, Dift. 1. Caj>
y
Ego Benn-
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gen te belyden, dat het lighaam van Kriftus door
de handen van de Priefters betaft:, gebroken, en
met de tanden gekaauwt is.

Ik vrage hen , hoe het mogelyk is , dat het lig-

haam van Kriftus, dat tegenwoordig een verheer-

lykt lighaam is, en dienvolgens geenzins aan de
rampen onderworpen die de menlchelyke natuur
vergezellen

,
zig voor alle deze ongemakken

vind bloot geil: elt? De Uytlegger van dcüekree-
ten, hoewel anders onwetende genoeg, Ranzig
niet beletten zulken openbaren ongerymthey t aan
te merken , als deze is ; dit is 't dat hem doet
zeggen, dat dit met veel ornzigtighcyt moet ver-

daan worden
, uyt vreeze dat men niet tot nog

grooter dwaling vervalle, als die van Berenga-
rius ge weeft is.

Zo dat volgens deze ftelling, de Uytlegger
regtzinniger gevoelens had, als Niklaas de. 11,

of zyn Homilie , dat geen andere H. Geeft:, als

die van dezen Paus had , om dat hy zeyt , en ver-

klaart, dat men in het dakramext het lighaam van
Kriftus met de handen niet kan grypen

,
breeken,

of met de tanden kaauwen.
't Is om deie reden , dat P"ieter Lombard , mee-

fter der Sententiën, zeyt, met een oogmerk om
zulken groven misflag te verbeteren

,
(a) dat het

geene men aan Berengay ius belafte te zeggen,
Biet van Kriftus moet verdaan worden , maar
van de zinnebeelden, die 'er

,
volgens de Papijlen,

toevallen van zyn. Door deze wyze van fpree-

ken , laat hy de figuur toe
,

. waar aan toegeëygent

word , 't geen tot de tekenen behoort. Dog zo
men zig van dezefiguure bediende, zou't genoeg

H s iyn,

(a) IV. Boek.
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zyn, dat men zig de tong moeft laten uytfhy-
den, en in 't vuur te doen werpen.
Men kan daar uyt oordeden , van de ftaat

die men op dit Koncilie kan maken. De Paus
of zyne Legaten, hadden aldaar de voorzittinge

;

en wat zorge de Vaders ook mogten aanwen-
den , men befloot 'er niets van belang , dat niet

alvorens van den Paus goetgekeurt was ; zo dat
'er niemant dan hy is , en niet het KoncUie , dat
magt heeft om befluyten en geloofs-artykelen te

maken.
Inderdaat, zie eens wat 'er in een Koncilie

uytgewrogt word. Vooronderftelt zynde, dat
'er geen Prelaat is, die door een ergerlyk leven
de Cenfure van de vergadering verdient , en dat

'er geen misflagen , bygeloof
,
kettery , of afgo-

dery is te verbeteren. De Legaten van den Paus

,

die gemeenlyk ten getale van drie zyn, verzuy-
men niets om alles zorgvuldig aan den Paus over
te fchryven, wat 'er in het Koncilie word beflo-

ten , en om het gevoelen van zyn Heyligheyt
daar over te verzoeken ; en als dan keurt de Paus
hetgoet, of vernietigt het zelve. Zo het ge-

beurt, dat het raadslot van het Koncilie over ze-

ker ftuk , hoe redelyk en voordeelig het ook voor
de Kerk mag zyn , niet van des Paufen fmaak is

,

word 'er niet meer van gefproken ; maar zo hy
het goetkeurt, zend hy zyne goetkenringe in ge-,

fchrifte aan zyne Legaten , zo dat de Brief van
den Paus de H. Geelt is , die in de Konalien de

voorzittinge heeft; en 't is een H. Geeft, die in

plaats van uyt den Hemel neder te dalen, van
Rome in een Pakket of in een Falies komt ; der-

halven wel verre daar van daan, dat het Koncilie

een vrye vergadering is, is het de flaaf van den
Paus,



( "3 )

Paus , die de regte Antikrijl op aarden is
,
gelyk

wy in ons tweede ftuk bewezen hebben.

De Roomsgezinden merken de Iransfubjlan-

tiatie, als zulken nootzakelyken artykel tot de

zaligheyt aan , dat zy als ketters vervloeken, ver-

bannen, en veroordeelen , die de ftoutheyt heb-

ben die niet te willen geloven. Zy doen daar in

een gevoelige belediging aan het Koncilie dat te

Florence wierd gehouden , in den Jaare 1439 •>
ten

tyde van Eugenius de IV, waar by de Griekze

Keyzer , de Patriarch van Konjlantinopolen en
verfcheyden Oofterfche BifTchoppen

, zig ook
bevonden.

De Grieken en Latynen quamcn overeen in

de Difputen , die wegens den H. Geeft, en ver-

fcheyden andere ftukken ontftaan waren
; dog

wat moeyte de Paus ook aanwende , konden zy
't over dat van de Tramfubflantiatie niet eens wor-
den, en kon zyn Heyligheyt de Grieken niet be-

wegen om 7,e aan te nemen ; zy droegen zelfs

zorg, om 't zodanig te beftellen, dat *er in de
brief van vereeniging van de Iransfubjlantiatie

niet gefproken wierd
,

gelyk uyt de BulU van
Eugenius , die met deze woorden ExuUent Coeli

& Lcetetur Terra
,
begint , is blykcnde ; en waar

by de Paus voor de geheele K riftenheyt verklaart

,

dat de Grickze Kerk nog eens met de Latynfche
vereenigt is.

Derhalven vooronderftelt zynde , dat de Tra/ts-

fubftantiatie een G el00fs-artykei is , zonder h wel-
ke het onmogelyk is zalig te worden ; was het

een openbare godloosheyt , de Grieken als broe-

ders te behandelen, die ze openbaarlyk ontken-
den. En 't geen zy van de wederzytze toeftem-

ming van de Kerk over de Irawfubjlamiatiezcg-

gen,
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gen, is ten eenemale valfch; want het is Zeker,
dat nog de Grieken

,
nog de Oofterfche Kerk

,
het nooyt gelooft hebben

,
nog zelfs de Latyn-

fche Kerk
, geduurende den tyd van duyzent

Jaaren. Laat ons dan uyt dit alles een befluyt
opmaken, dat wie de Mijfe hoort, is een afgo-
dendienaar; en dat die geene die 2e doet, het
dubbeld is.

De vyfde fchadelykheyt die de Mijfe veroor-
zaakt, is, datze verfcheyden misflagen aanftookt,
en onderhoud; gelyk het Vagevuur enz. Wat
het Vagevuur aangaat, wy verklaren dat wygcen
ander hebben, dan het bloed van Jefus Krtjius

,
dat om reynigt van alle onze zonden ; en die door
dit middel, ons met de eeuwige Vader verzoent.
Wy beweeren met Doélor Konjlant\n , die om de
Godsdienft een langduurïge en harde gevankenis
in het Kafteel van Keyzerswaard

, onder de eeters
van menfchen-vlees , en de bedervers van 't ge-
loof, moed uytftaan, en die daar in ftorf , met
ouderdom en fwakheden beladen zynde

; wy
houden ftaande, dat het Vagevuur, dat deRooms-
gezinden uytgevonden hebben , zonder het min-
fte gezag van de H. Schrift, een wolfs-kop is.

Wy zeggen
,
dat dit Vagevuur een bevoorregte

beurfefiiyder is , die zonder fchaamte, en zon-
der de ftrafle te vreezen , rooft

, plundert , en
fteelt, alles wat zy kan krygen, om de ledige
buyken van Priefters, 'Monniken

,
endegeheele

kerkelyke order op te vullen.

En in der daat, waar door zyn ze zo ryk ge-
worden ? van waar hebbenze 't gekregen, om
zulke heerlyke Kloofrers te bouwen die veel
beter na Kafteelen of Palleyzen van de magtigfte
Koningen en de rykftc Vorftengelyken, dan na

huy-
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,

die outstyds niet dan van hunne handen arbeyt

leefden ? Waar van hebben zy zo veel Kapellen,

zo veel Zielmiflen , die gezongen worden , 20
het niet op de zotte inbeelding , van dat 'er een

Vagevuur is , fteunt ? Zo dat de Miffe het Va-
gevuur, en het Vagevuur de Mifle onderhoud,
en daar door gelyken zy wel na twee Ezels die

eikanderen krouwen.
De Priefters , deze valfche Profeeten , maak-

ten een oude vrouw eens diets , dat de zielen

van haar Vader , Moeder , Man ,
Dogtcr , en

van een ander perfoon , die zy ongemeen be-

minde , fchrikkelyke pynen en ftraffen in het Va-
gevuur moeften lyden, en dat zy eenigeverquik-

king affmeekten , door middel van de Miffen , die

zy verzogten voor hen te mogen doen. De on-

nozele vrouw geloofde alles, wat de Priefters

haar zeyden , en zy fpaarde by ftuyvertjes, de
prys van een Miffe

,
( want men moet weten

dat de Miijen verkogt worden) en ging daar op
by een Geeftelyke, en verzogt hem, het geld

met eenen overgevende , een Mifle met veel ernft

voor de zielen van haar Vader , en de andere

perfoon, diczy ongemeen bemind had , te doen.

Dog dewyl 7e zeer bygelovig was, ging zy ook
in een Kloofter , denkende dat de Monniken een

gefchikter en heyliger leven leyden, dan dewe-
reltlyke Priefters, en verzogt de Kofter om op
het fpoedigfte een Mifle te laten doen , 't geen

de Kofter haar beloofde. Zo dat deze Vader
het geld van de arme vrouw ram , aan wie de

liefde vcrpligte om veel eer van het zyne te ge-

ven , om haar gebrek te vervullen
;
dewyl het

zeker is, dat haar armoede zo groot was, als
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de overvloed en 't overtollige van 't geen de

Kloofter-Monniken bezaten.

Men zou ook wel mogen wedden , dat deze

Monnik de Mijfe voor haar niet eens deed ; de-

wyl het de meeften tyd voorvalt , dat de Mon-
niken op eenen dag meer geld voor de Mijlen

ontfangen , als zy in een maand konnen doen.

't Is ook de reden , waarom het onmogelyk is

,

om ze alle te doen die men hen belaft , (a) 't geen

een regte roof en plonderinge is ;
dog zy zeg-

gen, om zig te regtvaardigen , dat de nood hen

daar toe verpligt, uyt vreeze, fatfa devotie van

het volk anders mogt verflaauwen. Zo dat de

Paus zelfs deze rovery goetkeurt , en vry ver-

klaart
;
dog tot voldoeninge , belaft hy ,

op 't

eynde van yder maand , twee MuTen te doen,

de eene voor de levendigen , en de andere voor

de dooden , aan welke hy dezelve kragt ver-

leent, als of men ze alle ftuk voor ftuk gedaan

had , waar voor men geld ontfangen heeft. Zo
de Overigheden zig van hunnen pligt queeten

,

en een naauwkeurig onderzoek in de Kloofters

deeden, zouden zy aldaar dit flag van Bullen of

belagchelyke vrybrieven vinden, die men aldaar

zorgvuldig bewaart , om het volk te befteelen

en te bedriegen. Zy hebben van 't Vagevuur een

nieuw geloofs-artykel gemaakt , zo dat het is een

Ketter te wezen , en verdoemt willen te zyn

,

als het niet te gelooven. Maar hoe kan men die

geene van kettery befchuldigen , die een zaalv

weygeren te geloven , die nog op 't Oude nog
op 't Nieuwe Teftament gegrond is , en waar
van in de drie geloofs-belydenhTen, vande Apof-
telen , van Niceen , en van Athanafius niet ge-

fpro-

(a) Zie het eerfte deel over de hondertjarige Mis.
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fproken word , en die nogtans den korten in-
hout van de H: Schrift zyn , en alles bevatten
wat een K riften geloven moet.
De zesde fchadelykheyt

, is, dat vooronder-
ftelt zynde , dat de ofFerhande van de MiJJe , of
gelyk de Papiften het noemen , het Sakrament des
Autaars , zodanig was, als zy zeggen, zou het
niet na behooren bedient worden ; dewyl zy de
helft daar van aan 't volk ontnemen. Zy geven
hen de Sakramenteelewyn niet, die een Sakrament
van 't bloed van Jefus Kriftus is , dat voor ons
aan 't kruys is uytgeftort. En zo zy de andere
helft aan de Priefter geven , 't is niet dan zeer
zelden, alleen eens in 't Jaar

,
op witte Don-

derdag
; ook is 't op een godlooze bygelovige en

afgodifche wyze, gelyk wy reets in ons eerfte
Deel hebben aangemerkt.

Jefus Kriftus heeft het Sahament met brood
en wyn ingeftelt , ter oorzake van de groote
ovcreenkomft , die zy met het lighaam en 't bloed
hebben ; en hy heeft aan zyne Apoftelen belaft

,

om het op de zelve wyze te houden , als zy het
hem hebben zien doen , ter gedagtenüTe van zyn
lyden en dood.
Het brood gevende, zey hy tot hen, neemt

,
eeut

, dat is myn lighaam ; en den beker gevende,
neemt

, drinkt alle daar uyi , dit is myn bloed. Hy
voegt 'er by, de wyn gevende, het woord alle

y
dat een groote verborgentheyt influyt ; want door
deze byvoeging wilde de Heere de dwaling van
onze tegenfprekers wederleggen , en hy geeft
ons wapenen tegen de Ketters , die naderhand
moeften komen om te zeggen , drink 'er alle

niet uyt.

De Roomsgezinden konnen't niet ontkennen ,*

dat
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dat den Zaligmaker gezegt heeft, drinkt alle daar

uyt. Zy konnen geen uytvlugt maken , dat die

geene , die niet dan brood ontfangen hebben

,

geen wyn hebben gedronken
;
zy moeten 't toc-

ltaan, dat met te verbieden, dat alle daar tan
drinken

,
zy hen tegen het gebod des Heeren

aankanten, en tegen 't geene Markus zegt, (a)

Zy drinken 'er alle uyt. Wat moeten wy daar uyt
dan anders befluyten, als dat het Ketters zyn

,

om dat zy het heylig Sakrament . dat Kriftus in-

geftelt heeft , vervalfchen , dat niet alleen de

figuur van Kriftus is , maar die zyn lighaam en
bloed geeft.

Jefus Kriftus heeft het Heilig Avondmaal met
brood en wyn geviert, zyne Apuftelen hebben 't

zelve na hem ook gedaan
,
gelyk men zien kan

uyt i Kor. XI. Men heeft dezelve order den
tyd van duyzent Jaaren waargenomen, ten op-

zigte van het wezen van het Sakrament , tot dat
?

er

valfche Profeeten zyn opgeftaan , om deze order

overhoop teftorten, die Kriftus heeft vaftgeftelt,

en die de Kerk langen tyd na hen heeft waarge-

nomen Zy hebben zig wyzer willen vertoo-

, nen, als de Zaligmaker; zy hebben 't aan alle

K riftenen , behalvenaandenPricfter die den dienft

doet, om wyn te ontfangen in de Communis
ontzeyt; en zy brengen niet dan eenigc fwakke
redenen by , om dit verbod te wettigen.

De eerfte is , dat zo alle den beker moeften

drinken, dan zou 'er geen onderfcheyt tufichen

den Priefter en 't volk zyn. Wat een hoogmoet

!

wat een heerszugt! met het Kriiten volk dus in

onderdanigheyt te houden. De Priefters worden
de Geeftelykheyt genoemt , om datze, zo-zy

voor-

<a) Mark. XIV. 23.
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het vq}k, voor wien Kriftus geftorven is , dat
van den Duyvel waren.

Het tweede is , het gevaar dat 'er is , dat het
bloed op de baard mogtgeftort worden , 20 elk
een daar van dronk

;
dog is dit de reden , waar-

om weygeren zy de beker dan aan de vrouwen
en gelubde , die 'er geen hebben ? waarom dit
aan de Kapucynen toegelaten

, die zig nooyt la-
ten fcheeren ? De Papijlen vertoonen de Apofle-
len met lange baarden

, en zo het de waarheyt
is, datze die zodanig gehad hebben, als men die
op de fchilderyen ziet , waarom heeft Kriüus hen
dan de beker niet geweygert ?

De derde is , dat de gedaante van 't brood ont-
fangende, ontfangen zy het lighaam van Kriftus,
en bygevolg ook zyn bloed ; dat dewyl zyn lig-
haam een levendig lighaam is, kan het niet zon-
der bloed wezen ; zo datze voorgeven, onder
een gedaante het lighaam en't bloed van den Za-
ligmaker te gelyk te ontfangen. Wat laten deze
MeJJieurs een zeldzame fcherpzinnigheyt blyken.
De Heere belaft aan alle , om den beker te drin-
ken; zy verbieden 't in tegendeel aandeLeekeu
om dit te doen, onder voorwendzel , datdeeene
fpecie hen genoeg is. Oordeel dan eens, of zy
wel reden hebben , om die geene als Ketters te
veroordeelen, die het Sakrament onder de twee
fpecie» ontfangen

,
gelyk Jefus Kriftus 't zelve

heeft ingeftelt, de Apoitelen geviert hebben, en
de geheel e Kerk meer dan duyzent Jaaren in 't
werk hebben geftelt.

Zy zien niet, dat ze met ons veroordeelende

,

ook met een de Zaligmaker
, zyne Apoftelen,

en de geheel e Kerk veroordeelen. Alle deze re-
III. Deel. I denen,
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denen , alles wat zy hen konneo verbeelden , al-

les wat hunne eygenzinnigheyt hen kan ingeven,

is niet bequaam , om de order die Kriftus in zyn

Kerk vaftgeftelt heeft, te verminderen , of over

hoop te ftooten. Jefus Kriftus heeft dit Sakra-

ment onder twee ffeeten ingeftelt, hy heeft het

zodanig aan zyne Apoftelen bedient , en hen be-

laft, om zyne inftelling op te volgen. Paulus

als een gehoorzaam leerling , heeft het op dezel-

ve wyze bedient, als 't hem belaft was ;
hy deel-

de het brood uyt , dat het Sakrament van Kriftus

lighaam is, en de wyn die 't van zyn bloed is.

(a) Gy kunt
,
zegt hy , den beker des Heeren niet

drinken, nog den beker der Duyvelen. Eneenwey-
nig hooger, (b) De beker der dankzegginge , die

tvy dankzeggende zegenen, is die niet de gemeen-

schap van het bloed van Kriftus ? En het brood dat

wy breken , is het niet de gemeenschap van het lig-

haam van Krtftus. ( c ) Hy zegt ook , Daarom

wie van dit brood onwaardig zal eeten , of van de-

zen drinkbeker zal drinken , zal fchuldig zyn aan t

lighaam en bloed des Lieeren. Elk beproeve zig zel-

ven , en eete alzo van het brood , en drinke van de-

zen drinkbeker ; want die het onwaardig eet en

drinkt, eeten drinkt zyn'oordeel , niet onderfchey-

dende het lighaam des Heeren.

Dezen Apoftel fpreekt niet van de Priefters al-

leen , maar van alle de Communicanten in 't alge-

meen. De zelve order, om onder de tweefpe-

eten te Communiceeren , is geduurende veele jaren
,

in de Kerk waargenomen ; gelyk men uyt de

Kerkelyke Hijiorie», en uyt andere werken, die

deOudvaders hebben te zamengeftelt, verneemt.

Ik zal 'er eenige plaatfen van aanhalen.
Ter-

(a) iKor.Xczi, (b)Versi6. (c) XI:z7,x8,29-
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Tertulliaan (a) Zegt , Ons vleefck is gewet met
het lighaam en bloed va» Jefus Krijïus, op dat on-
ze ziele van God gevoed zy. (b) Cypriaau maakt
Van deze Communie onder de twee fpecien van
brood ertwyn , niet als in het voorbygaan gewag

;

maar hy herhaalt het vyf of zesmaal , in de zelve
Leerrede. Hy zegt ook, dat de geenedie Com-
muntceeren, het Sakrament met de hand ontfan-
gen

; en om aan te toonen , dat wy onder de
twee fpecien moeten Communiceeren, voegt hy 'er
by

,
Hoe zullen wy het volk vermanen

, om hun bloed
voor den naam van Krijlus te ftorten , zo wanneer
hy tenftryde trekt

,
wy hen het bloed van den Za-

ligmaker weygeren ? Of hoe zullen w\ ons bekwaam
maken

,
om den beker van het marteldom te drinken,

zo wy voorheenen den beker des Heeren niet ont-
fangen ?

Cyprianus getuygt , in de Hiftorie van 't geene
aan een jonge Dogter gebeurt is, dat men het
Sakrament onder de twee fpecien bediende ; dit is
het ook

, 't geen Krifoflomus getuygt : IVy zyn
niet meer onder de oude wet, daar de Prie-/Ier zyn
deel nam, en het volk het overige; maar wy zul-
len alle een en 't zelve ontfangen

, en dezelve beker
;en alles wat in het Avondmaal gevonden word is

gemeen aan de Priefler en h v$lk.

Krifoflomus maakt geen onderfcheyt tuflehen
de Fnefter en 't volk

, gelyk de Roomsgezinden
doen

, welkers Prieftcrs onder de twee fpecien
Communicecren, en het volk alleen onder een •

dog om de Papiften beter befchaamt te maken

!

zullen wy aantoonen, dat alle vier de Doótore*
van de Kerk

, gelyk zy dezelve noemen, volko-
J 2 men

(a) Bock van de Opftandinge.
(b) Serm. dc Lapfis of der gevallene.
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men voor ons zyn ; hoewel zy zo veel geloof
geven aan 't geene deze Doiïooren leeraaren, als

aan het Evangely "zelfs.

'Ambrofius tot Keyzer Theodofius fpreekende,

(die uyt halique , een Stad in Spanje, was, die

men tegenwoordig het oude Sevilie noemt, een

myl van het nieuwe) zegt : Hoe durft gy uwe be~

Zoedelde handen met bloed en onregtvaardige moorr

deryen u\t (leken , om het lighaam des Heerente ont-

fangenl Of hoe, fwyg, die vol woede en in dol'

heyt zo veel bloed hebt verfpreyt^ wilt gy uw movd
aan dit eerwaardig bloed zettend U'yk dan enz.

De zelve Ambrofius maakt in zyn Lykrede,
over de dood van Theodofius

,
gewag van het

berouw van den Keyzer. Zie waarom Ambro-

fius hem de Communie weygerde. Het gebeurde

,

dat de inwoonders van 1 hejfalomka een Wyk-
\neefterdooden , in een oproer des volks, 't geen

Iheodofiius zodanig vergramde, dat hy 'er zeven-

duyzent deed fterveu.

Pedro lyiexia paft de woorden van Ambrofius

op de MifTe toe , waar toe Theodofius zeyt hy ge-

wend was ; maar befpeurt men niet, dat het een

enkele quaadaardigheyt vmMexia is , om zyn
Schryver niet aan te halen ?

Daar zyn in 't geene Ambrofius zeyt, twee din-

gen aan te merken; het eerfte is , dat die geene,

die Communie eer

d

, het dakramenfmet de handen

,

en «iet met de mond nam , gelyk een kind dat

aan de borft leyt. Dit Sakramev.t is niet voorde
kleyne kinderen , om datze geen vafte fpyze kon-

nen verdragen; maar alleen voor menfehen die

tot onderfcheyd b'equaam zyn , en die het brood
kon-

H\ Zie Theodoretus V. Boek, Gap. XVIII. Soxo-

menus VII. Boek , Cap. XXIV.
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konnen ecten, en de wyn drinken 'tls tot deze
perfoonen, dat Jefus Kriftus Z egt, neemet eet,
neemet drink Hy zeyt niet, opent de mond, en
ontfang het brood. Het tweede is, dat de gelo-
vigen het Sakrament onder de twee fpecien van
brood en wyn ontfangcn. Want het eeten is
van geen groot voordeel voor 't lighaam, zo men
ook niet drinkt. Wy hebben het een en 't andere
reets aangemerkt, in de plaats die wy uyt Cy-
pnaan aanhaalden. Ambrofius zegt ook

,
(a) De

Pnefter /preekt in de uytdeeling van V lighaam en 't
bloed van Kriftus , neem des Heeren lighaam

, neem
het bloed van Kriftus , en de deelgenooten antwoor-
den

, Amen.
De tweede Leeraar is Hieronimus , die over het

tweede Kapittel van Malachias zeyt, De Priefler
die het brood van 't Avondmaal uytdeelt , en het bloed
des Heeren aan f

t volk geeft , enz. Kan men wel
iets uytdrukkelyker zien

,
tegen de praktyk van de

Roomfche Kerk , die de Leeken van de beker
des- Zaligmakers berooft? De fchriften van Au-
guflyn zyn met aanmerkenswaardige ttyffprakèn
vervult, die de leere beveiligen, die ons de
munte onder de twee fpecien leeraaren.
Dog om de wytlopigheyt te vermyden , zal

ik er maar een of twee bybrengen. Deze Lee-
raar Zeyt

,
(b) Belooft gy bet leven van het Ko-

nttfkrjk der Hemelen aan de kleyne kinderen
, die

met uyt water en geeft herbooren zyn , die niet ge-
fpyft zyn met het vlees

,
nog gedrenkt met het bloed

van Kriftus , enz. (c) Daar zyn 'er die alle da^en
Communiceeren met het lighaam en bloed van Kriftus

I 3 en

(fl) IV. Boek van de Sakramenten
, Kap. V.

(b) V. Boek Hypognofi. Tom. Vil,
(c) Epift. I. acl Januarnm.
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en andere enz. Het is "zeker, gelyk Erafmus het

aanmerkt, dat men ten tyde van dezen vader en

die van Cypriaan zo ook geduurende verfcheyde

jaren daar na, het H. Avondmaal zelfs aan de

kinderen onder de twee ffecien uytdeelde.

De vie rde Leeraar is Gregorius,die wy met regt de

/aatfte BilTchop van Rome konnen noemen, ge-

lyk wy zyn opvolger Bonifactus de III. voorde
eerfte Paus konnen aanmerken , die Keyzer Fo

kasót7.Q verfoeylyke doodilager onder fteunt, en

befchermt heeft
,
gafzig zeiven den pragtigen eer-

naam van algemeen BilTchop, en hooft van de

kerk. Gregortus Zeyt dan, gy hebt geleert wat het

bloed van 'j? Lam is niet om Vr van te hebben hoo-

ren Jjsreeken maar om dit bloed gedronken te hebben,

dat is het Sakrament van dit bloed, dat in de mond

van de gelovigen ontfangen word.

Dewyl dat dan niet alleen alle deze vier Leer-

aren , maar ook alle de Kerkvaders zo Grieken

als Latynen, voor onszyn: en datzy onzeke-
re beveiligen, waarom ontkennen de Rooms-
gezinden dit dan ? 't ls niet dan langen tyd na

Gregortus , dat men deze gewoonte uyt de kerk

heeft verbannen; ten tyd toen men de geheylig-

fte zaken verdorf, om dat men 't zo zeer niet,

als een gewoonte, maar als een onfehendbare

wet aanmerkt, men had ook voor dit Sakrament

de zelve eerbied, als ten tyde der Apojlelen, en

men zon gedagt hebben een fchrikkelyke kerk-

roof te bedryven , met twee dingen van malkan-

der af te zonderen , die God by de inftelling 't

zamen gevoegt had, en door de bediening die

zynen zone Jezus Krillus, daar van gedaan heeft,

Gelafius BilTchop van Rome zeyt ook
,

(a) wy
heb-'

(a) Z>ijl. X. Caj>. Ctrnperimus
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hebben vernomen dat 'er zyn die na het lighaam van
den Heere ontfangen te hebben , den beker niet ne-
men. Dog dewyi ze zondigen uyt bygelove moet men
ze verpakten om het geheele Sakrament te ontfangen
of Z'g ten eenemale van te onthouden , want men
kan deze verborgentheyt niet verdeelen, zonder zig
aan Kerkrovery fc huldig te maken.
Zo dat de Roomsgezinden met dit te verdee-

len, bygelovige en Kerkrovers te gelyk zyn.
Het derde Kond li , dat tot lokdo gehoudenis,
belaft de geloofs-belydenifTe voor de gcmeeen-
fchap van het lighaam en \ bloed van Kriftusop
te zeggen; volgens de gewoonte die in 't ooften
gebruykelyk is , De reden die hy 'er van geeft

,

is, dat het volk een belydcnis moet doen, van
't geene het gelooft, op dat hun harte door het
gelove zuyverende, men gerekent moet werden
het lighaam en 't bloed van den Zaligmaker te

ontfangen
, de YLatholyke Koning Richard bevond

zig op dit Koncili gelyk blykt uyt de gebeden

,

die hy aldaar gedaan heeft.

De zevende fchadelykheyt , die de MiJ/e ver-
oorzaakt, is, dus zelfs vooronderftelt, zynde,
dat zy goet is, en dat men dezelve gelyk 't be-

hoort doet, men dezelve ineen vreemde taaie die
het volk onbekent is op zeyt, en zomtyts ook , aan
den Priefter, die den dienft doet 't geen regt-

draats tegen het gebod, vanPaulux aanloopt wel-
ke wil (a) dat alk dingen eerlyk en met ordre ge-
fchieden. Dog wat order kan 'er in een verga-
dering wezen , alwaar men een onbekende taal

fpreekt, en waar in het volk niet weet of den
Priefter zegent of vloekt ? de zelve Apofiel zeyt,

I 4 dat

(a) Canon i. (b) i. Kor. XIV: 40.
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dat het gebruik van de onbekende talen de Kerkgeen

voordeel doet , zo dat men 'er ztg niet van moet be~

dienen. Immers zo 'er geen uytlegger is , die 'er

verklaring van doet, (a) want ook indiende bafuyne

een onzekere geluyt geeft wie zal hem tot den kryg

hereyden , alzo ook gy lieden , indien gy niet door de

taaie een dxydelvke reden geeft , hoé zal ver/laan

worden 't geene gefproken word, want gy zult Z)n

als die in de lugt [preekt, enz.

(b) Hy zeyt ook, Ik wil^iever in de gemeente

vyf'woorden
J
'preken met myn verfland', op dat ik

andere mag onderujyzen dan tien duyfent woorden in

een {vreemde tale.) (c) zo iemant een vreemde ta-

ie[preekt , dat , het door twee
, of ten minften drie

gefchied , en by beurte dat een het uytlegge , maar

indien daar geen uytle/ger en is, dat hy Jwygt , in

de gemeente, dog dat hy tot hem zeiven [preekt, en

tot God en niet tot het volk , om dat het niet ge-

ftigt word door een tale die het niet verftaat

,

waarom hy even te vooren onmiddelyk belaft

dat alles met ftigtinge gefchiede.

't Is om deze reden, dat wanneer God tot de

Patriarchen
,
Profeeten en tot het volk , Ifraels ,

ge-

fproken heeft, dit altyd ineen bekende taaie ge-

fchiet is, op dat het volk die verftond. De A-
po/ielen eer deHeerehendoor degeheele waerelt,

zond om te prediken, omringen de gaven der

talen , om het Evangely te verkondigen , en de
Sakramenten te bedienen , in de tale van elk land,

alwaar zy hen bevonden waarom volgen de

Roomsgezinden , deze heylige mannen niet na
die

(a) vers 8 , 9. (b) 1. Kor. XIV: 19.

(cj vers X7,z8,
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die in een gemeene tale fpraken
, opdat het volk

die verftond , en dat het 'er door geftigt wierd
en God door dit middel verheer lykt was 'f

De verborgentheden van de Kriftcn Godts-
dienft. geleeken niet na die dtrHeydenen, dat
Eleufynjche "verborgentheden waren en die van de
goede Godinne die het onder ftrarïe des doots
verboden was, te openbaren. De Heere doet
aan de Kriftenen de genade om zyneverboj gent-
heden te laten hooren, en dez elven te overden-
ken

,
want gelyk hy onder 't ü. T. het beeft

niet beminde, dat niet herkaude, en zynvolk
niet toeliet om daar van te eten , zo ook onder
het Nieuwe Teltament heeft hy geen behagen
in een Kriften die de wet der verborgentheden

'

en de Sakramentenvan den Heereniet herkan t en
overdenkt ;De Koninklyke Profeet van de oef-
fening van een Godvrugtig man fprekende zeyt
(a) dat hy des Weeren wet dag ennagt overdenkt.
De Heere zcy tot Jofua (b) die geen Priefter

maar een groot Kapitein was, het boek des vjets
Zal van uwen mond met vjyken , maar gy zult het
dag en nagt overdenken, op dat gy het kunt beware»
en doen. enz. laat de Roomsgczinden hunne mis-
fe dan in de tale van het land houden

; op dat het
volk dezelve mag verftaan , en weten ofze quaad
of goed is , laaten zy ophouden die in 't Latyn
op te zegge

,
op datze in plaats van 't volk te

ftigten
, hen niet tot hun verderf brengen , in

plaats van hen te onderngten, zy hen.gelyk'wy
reets gezeyt hebben niet in bygeloof en algodery
dompelen.

Wy hebben eenige van de voornaamfte fcha-
I S de>

(a) Pfalm. i. (b)Jof. XVIII.
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delykheden aangctoont, die de Mijfe veroorzaakt

Wy zullen nu drie of vier ongerymtheden by-

brenge , die 'er uyt ontftaail , waar van eenige te-

gen het woord van God en de leere der outva-

ders aanloopen, en andere de ervarentheyt de

gezonde reden en de zinnen tegenfpreeken.

Wy hebben met de Schrift overeenftemmende

gezeyt , dat 'er in het Sahamenttes Avondmaals,

niemand dan de geloviqen zyn ,
die het waare

lighaam en bloed geeftelyker wyze, en door het

geloof ontfnngen. De Roomsgezinden integen-

deel beweeren, dat niet alleen de gelovigen, de

goeden en die zig aan de Godtvrugt , over-

geven , maar ook de godlozen, de ongelovigen

de 'oden, de Turken, en de Heydenen, het

waaragttg lighaam en bloed van Chrilhisontfan-

gen. Zy durven zelfs zeggen, dat de beeften,

de muyfen, en andere ongediertens het eeten,

dat de vogtigheyt het zelve nat maakt, enz.

't Is hunne fchandelyke Tramfubjiantiatie die

hen tot deze ongerymtheden heeft doen verval-

len en hen aanzet , om 'er zeldzame dingen on-

der te vermengen. Het heeft hen aaugefpoort,

om re geloven, dat 'erin het Sakrament niet meer

broot en wyn is; maar dat het in het lighaam

en bloed van K riiïus verandert zynde , niet alleen

de gelovigen ; maar zelfs de ongelovigen ,
de Jo-

den, de Turken, de Heydenen, de Muyzen,
enz. welke eeten , dat in het Sakrament is, het

lighaam en bloed van den Zaligmaker , eeten en

drinken; want de Tramfubfïantiatie ontkennen-

de zal men de valsheyt van deze redenering bevin-

den.

Dog zonder ons met dit flag van ftrikredenen

op te houden, zullen my met de mond van jelüs

Krt/ius
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Knftm zelfs bewyzen , dat de booze het S*kra-
ment ontfangende, zyn lighaam niet eet, en zyn
bloed niet drinkt

,
(a) Indien gy zeyt hy het vlees

van den Zoone des menfchen niet eet en zyn bloed
met drinkt zult gy het leven in u zeiven niet heb-
ben. Dat is, zo wy zyn vleefch nieteeten, en
zyn bloed niet drinken konnen wy niet zalig
worden

; dog wy eeten zyn vleefch en drinken
lyn bloed niet alleen, het Sabament ontfangen-
de, maar ook t' elkens als wy in hemgelooven
geloof zeyt Auguftyn en gy hebt gegeten.

,

De Heere doet een optellinge van de vrugten
die een gelovige verzaamelt, na zyn lighaam ge-
geten

, en zyn bloed gedronken te hebben
, b)

Wanneer hy zeyt, die dit myn vleefch eet, en myn
bloed'drinkt

, heeft het eeuwige leven , en ik zulhem
opwekken ten uvter/ien dage,

'

wie myn vleefch eeten
myn bloed drinkt, blyft in my en ik in kern, alzo die
my eet Zal daar door leven. Het is zeker dat de
Godlozen, enz. het eeuwige leven niet zullen
genieten, dat zy niet zullen opgewekt worden ge-
lykderegtvaardigen,datzyniet in Kriftusblyven,
enKriftus in hen,en dat zy niet door hem zullen le-
ven

, daar uyt volgt, dat zy net vlees en bloed
van den Zaligmaker niet eeten en drinken, want
zo de Godlozen, de Joden, de Turken, de
Heydenen, de Muyzen het vleefch en bloed van
den Zaligmakereeten endrinken, wiens woor-
den varter en beftendiger zyn, dan Hemel en
Aarde, zou moeten volgen dat zy deelgenoten
van 't eeuwige leven waren, dat Kriftusin haar
woonde, en dat zy eeuwig door hem leefden,
dat een grove ongerymtheyt is

,
wy befluyten

,

dat 'er niet dan de gelovigen zyn , met uytfluy-

tinge
(a) Joh. VI: 53. (b) 54,5*, 57-
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tlnge van de boozc, die het lighaam van Kriftus
en zyn bloed drinken.

Laat ons hooren wat Auguftyn daar over zeyt.

Zie hier zyne woorden : (a) De andere Dtfcipele»

aten Panem Dominum
, of het brood dat de Htere

was ; maar Judas at Panem Domini , dat is bet brood
van den Heere ; om te kennen te geven , dat deze
Verrader het geloof ontbrekende, enhetSakra-
ment onwaardig ontfangende , het lighaam en 't

bloed van Kriftus niet at en dronk
,
gelyk de an-

dere Difcipelen deden , die het geloof hadden, deze
heylige verborgentheyt waardig ontfingen , en dat

hy niet dan het ^akrament van het lighaam en bloed
des Heeren ontfing. De zelve Schryver zegt el-

ders ook, (b) Men moet niet geloven dat degeene
niet in *t lighaam van Krijius is ,

in wien Krijius niet

is ; dieniet in Krijius is , eet het lighaam van Krijius.

Origenes , in de verklaring die hy over deze
woorden doet, (c) Het geene ten monde ingaat

verontreinigt den menfche niet , het geene ten monde
uytgaat verontreynigt den menfche, zeyt klaar, dat

de godlooze het lighaam van Kriftus niet eet,

omdat, zeythy, het lighaam van Kriftus leven-

dig maakt, en dat de geene die het eet in Kriftus

blyft. tiieronimus zeyt
,
(d) Devuyl zy geen hey-

Ugen van lighaam of ziele zyn , eeten zy het vleefch

van Jefus ,
nog drinken zyn bloed niet.

Wy zouden een menigte diergelyke plaatfen

konnen bybrengen uyt andere Outvaders, om
onze leere te beveiligen ; maar die wy bybrengen
Zyn genoeg om de Roomsgezindcn aan te too-

nen,

(a) Trad*. LIX. in Johannem.
(b) XXI. Boek van de Stad Godis, Kap. 5.

{c) Matth.XV: ri.

(dj Over Jefaias LXVI.
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nen, dat 'er niet dan de gelovigen , met uytfluy-

tinge van de godloozen
,
zyn , die het lighaam

en 't bloed in het Sakramem ontfangen.
Een andere ongerymtheyt is het

?
dat hoewel

deze maaltyd gemeen en algemeen moet wezen,
dewyl men 't daarom de gemeenfchap noemt, niet

dan een perfoon , dat is de Priefter , eet en drinkt
zonder aan die geene die tegenwoordig zyn , daar
van deel te geven. Dog wie heeft hen geleert,

dus-te handelen > Zekerlyk Kriüus
,
nog de Apof-

telen
,
nog de eerfte Kerk niet; zo dat het moet

volgen , dat het hun God- Paus , of hun Paus-
God , ofzo men hem wil noemen , moet wezen.
Voorheenen hadden alle die hen by 't houden

des Avondmaal s bevonden , daar aan onder de
twee gedaantens deel ; en men beroofde diegee-
nedaarvan, die het zelve niet wilden doen. Dit
is iets , dat de Roomsgezinden niet konnen ont-
kennen.

Gregorius Cajjander bekent het in de voorrede
die hy aan 't hooft van een Boek geftelt heeft,
genaamt ürdo Romanus, de Officia Miffa. En om
het nader te beveiligen

,
brengt hy de tiende Kerk -

regel der Apoftelen by, waar in belaft word , dat
alle de gelovigen , die hen by deplegtigheden van
Godts Kerk bevinden , en de heylige gemeen-
fchap niet ontfangen, uytgefloten worden. Hy
haalt het tweede' Hoofdruk van 't Koncilie van
Am'tochie aan, alwaar gezeyt word, dat alle die
in de Kerk komen, en de heylige gemeenfchap,
niet zullen ontfangen, buyten de Kerk zullen
gejaagt worden. Hy brengt de Kerkregel van
Katixtus by, of naar het gevoelen van andere,
van Anacletus

, die aan alle be/afte, om na de ge-
dane zegening x.zQommuwcecren, Eyndelyk haalt

hy
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hy Cocbleus aan
,

(a) welke zeyde , dat de Priejiers
otttstyts met de Letken , die by de offerbande -van de
Miffe tegenwoordig waren, na de gedane offerban-
de

, met de Priefier Communiceerde , die den dienfl
deed. De Kerkregel zelfs, die men by de Miffe
opvolgt, beflift het gefchil, om datze met ey-
gentlyke woorden mede brengt , dat het volk
rondom over eynde ftond, om te offeren en te

Communiceeren. Dit is het, dat zekere Uytleg-
gers van de Kerkregels heeft doen zeggen , dat
men de Kerkregel in de Miffe niet moet ople-
zen

, dan wanneer het volk Communiceert.

^
Wy zouden nog veel andere Vaders , en ver-

lcheyden Koncilten konnen bybrengen , om te be-
veiligen 't geene Caffander zeyt ; dog de zaak is

te klaar , om andere getuygenifïen by te brengen

,

als wy reets gedaan hebben. De Grieken hebben
de oude gewoonte tot heden toe opgevolgt, de-
wyl 'er geen ftille Miffe onder hen is , en 't is

• niet dan Zondags en op de Feeftdagen , dat zy
het H: Avondmaal houden, en 't volk ontfangt
het onder de twee gedaantens. Wat redenen de
Iloomsgezindcn ook mogen bybrengen, om hun
gedrag , met deze loffelyke gewoonte nalatende,
te regtveerdigen

,
wy zeggen dat alle die de Miffe

hooren zonder te Communiceeren, daar door de
Excommunicatie onderworpen zyn.

Hedensdaags houden zy geen gemeenfehap,
dan eens in 't Jaar

,
namentlyk op witte Don-

derdag , en als dan Communiceerden zy ; dog
niet zonder quaat, nog afgodery ; en op alle de
andere dagen vnn 't Jaar , doet men in alle de
hoeken van de Kerke en byzonderehuyzen, niet

dan de Miffe, zonder gemeenfehap te houden,
ten

(a) Lib. de Sacrifici» Mijfat contra Mufcalum.
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ten zy 'er by geval iemand gevonden word , die
uyt een beginsel van devotie

,
begeerig is om te

Communiceeren. Het gebeurt zelfs dikw ; ls , dat 'er

niet een ziel by dit flag van Mijfen is , als de
(a) Leerbroeder, die, wanneer de Priederzeyt,
Dominus v<,bifium , de Heere zy met u , moet
antwoorden, & cum fpiritu tm , en met uwen
geeft. Men kan zelfs zeggen , dat deze Leer-
broeder gemeenlyk een guytje is

,
volgens het

Spaanfche fpreekwoord / 't welk zeyt, Hize a
mi hyo Monecillo y zomofeme , Dtablillo , dat is , Ik
heb myn zoon Monnik gemaakt

, en hy is een kieyn
duyveitje gezvorden.

Wat overeenkomfie is 'er dan tufTchen de ftille

Mij/en en het Avondmaal des Heeren , dat een
gemeene maaltyt is , die aan de geheele Kerk
word aangeboden ? Laat men zig de moeyte ge-
ven

, om daar over het tiende en elfde Kapittel
van de eerfte Brief van Paulus , aan de Korinthiers
te lezen. Aan wat godloosheyt en misdaat ma-
ken die geene zig dan niet fchuldig,diedeMuTe
in het Avondmaal des Hecren veranderen ? Dat
men nooyt, gelyk vereyft word, houd; zo de
geheele Kerke, of ten minden het grootfle ge-
deelte niet volgens de inftelling van den Zalig-
maker Communiceert

, en op de zelve wyze als

de Apoflelen en de Kerk langen tyd na hen ge-
daan hebben.

De derde ongerymtheyt die uyt de Tramfub-
jlantiatie ontftaat , is , dat moet volgen , dat Je-
fus Kriftus twee lighamen moet gehad hebben,
het eene dat zat , en 't andere dat het eer Ite at

,

en dat hy aan zyne Difcipelen gaf, gelyk wy el-

ders reets gezegt hebben.

De
(a) Novice,
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De vierde ongerymtheyt, is, dat de Rooms-
gezinden het lighaam van Kriftus in het zelfde

oogenblik op verfcheyden plaatfen te gelyk zet-

ten, en in alle de Miifen , die 'er, in wat ge-

deelte des werelts het ook zyn mag
,
gedaan wor-

den, en zulks tegen de order van de natuur, om
dat een gefchapen bepaalt of eyndig lighaam, na-

tuurlyker wyze op dezelve tyd geen verfcheyden

plaatfen te gelyk kan beflaan. Het lighaam van

Jefus Kiiltus in zig zeiven aangemerkt, is eyn-

dig , en is op een zekere tyd gefchapen geweeft

,

waarom het op de zelve tyd geen verfcheyden

plaatfen beflaan kan. Ten anderen , zy gaan daar

in tegen het gélaoü-artykel aan , 't welk mede
brengt, dat Jefus Kriftus gezeten is aan des Va-
ders regterhand, van waar hy zal komen om te

oordeelen de levendigen en.dedooden, entegen

de gemeen fte ondervinding; want fchoonze het

brood en de wyn zien , hoewel zy dit raken en

ruyken , hebben zy nogtans de onbezonnent-

heyt, om Maande te houden, dat 'er na de zege-

ning nog broot nog wyn ovrig blyft.

Dog ik wilde hen wel eensvragen, dat wan-
neer zy dit Sakrament om redenen verbranden

,

die in het boek genaamt de Cautelis bygebragt wor-
den

,
wathetgeene is dat brand en in aflche ver-

teert word? 't Is zekeiiyk het lighaam van Krif-

tus niet, om dat het tegenwoordig een verheer-

lykt lighaam zynde, niet meer aan dit flag van
veranderingen onderworpen is 't Zyn ook niet

de toevallen van brood en wyn ; want dewyl

de zelfftandigheyt van de alïche is voortgekomen
van 't geene verbrand is, moet het volgen, dat

het ook een zelfftandigheyt was volgens de grond-

regel der Filofojen, Gencratio mins ejl corrttptio

alte-
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altertusjf dat is, De voortteeling van ewt ding ent*-

Jiaat niet dan uyt de bederving van een ander ding.
Zo dat moet volgen , wat zy 'er ook tegen heb-
ben

,
dat het 't brood is dat verbrandt.

Ik vrage hen ook, wanneer dePriefter de ge-
wyde Hoftie in drie ftukken verdeelt; wat ver-
deelt hy? zodanige antwoorden, dat het niet dan
de toevallen zyn; ïonder zelfsftandigheyt : maar
andere dien dit antwoord niet voldoet , om dat
het dan de zelfftandigheyt is , waar op de uyt-
breyding paft; en dat 'er derhalvenv niet dan dé
zelfïtandigheyt is, die verdeelt kan worden,
bew eren zy dat 'er niets verdeelt word. De
Roomsgezinden maken ons door zulk flag van
redenen, gek, dom en blind, of ten minften
zy houden ons voor zodanig en zy wilden ons
gelyk men zeyt

, geerne knollen voor Citroenen ver-
koopen. Dog zy zouden tot deze ongerymthe-
den niet vervallen, zo zy volgens de leere van
Kriftus, en vünzyne Apfteltn wilden bekennen,
dat 'er in het Sakrament waarlyk brood en wyn
was, en dat uyt deszelfs bederf

,
dingen, gelyk

wy zeyden, ontdaan. Laat ons dan befluytcn,
dat de wormen nog de atfche , niet uyt het ver-
heerlykt lighaanl van Kriftus voortkomen : dat
aan de regterhand des Vaders is , gezeten no°-
van de toevallen , die niet beftaan , dan voor zo
verre die aan 't wezen gehegt zvn , hoewel zy
durven onderftellen dat ze'er wonderbaarlyk van
afgefcheyden zyn en bygevolg door 't bederf en
door de vermindering van brood en wyn zyn
voorgeteelt.

Om te beter ftaande te houden 't geene wy ge-=
ïeyt hebben zullen wy hier een aanhangzel by-
voegen, dat met levendige kolenren en verwon--

III. Deel. K derens-
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derenswaardige voorbeelden zal affchilderen , het

werk dat de Paus en zyn Geeftelykheyt van dit

Sakrament maken, dat zyaan het onnozelevolk,

dat genoegzaam van verftand ontbloot is , voor

een gezette zom verkoopen.
Gregorius de VII , die eer hy Paus was , Hil-

debrand genoemt wierd , was een doodelyke en

ontzaghelyke vyand van Keyzer Henrïk de IV

,

zo dat hy zelfs alle bedenkelyke middelen, 'tzy

gewelt, bedrog, of zyne fwarte konftenaryen,

in 't werk Helde , om hem van 't leven te bero-

ven. Hy maakte zelfs iemand op , om dit ver-

vloekte voornemen onder belofte van een groo-

te vergelding., in 't werk te Üellen(a)

De Kardinaal Beno voegt 'er by , dat dezen

Paus op den dag van Kriftus opftanding, ovcr-

ïuyd in 't openbaar van de Stoel de ondergang

van dezen deugtzamen Vorlt voorzey, en dat

hy 't zelfs met deze woorden verzekerde, merk

my niet meer als Paus aan , maar verjaag my van

den Auiaar zo^tgeexe ik hier zegge ,
niet voor Pink-

fler voorvalt zo dat hy om zyn Profeet'de te bewaar-

heden , zonder dat men wift waar dit op uy t zoude

komen, zekere verraders overhaalde, om den

Keyzer te dooden, gelyk zy ook zekerlyk zou-

den gedaan hebben, zo God hem daar voor niet

behoed had.

Dezen Kardinaal, zeyt ook dat Heidebrand of

Gregonus de VII. gemeenlyk een boek van de

fvvartekonft, hy ! em had, dat zyn voornaamfte

bezigheyt uitmaakte, en dat hy een gewydede

Hojlie in 't vuur fmect, en die verbrande omdat

ze hem niet op een openbaring antwoorde ,
die

hy van haar tegen den Keyzer verzogthad.
'Johan

(a) Zie hst leven van dezen Paus in myn twededeel-
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Joha» Biflchop vaji Forta en Sekrelans van Grc
govus, nam den Kardinaal tot getuygeom tebe-
vfi&n 't geen hy gezeyt had. Is het niet een
lchnukelykc zaak

, het óakrameut in 't vuur te
werpen, om dat het geen antwoord tegen den
Keyzer wilde geven? Onze tegenftrevers kon-
nen t niet ontkennen, dat deze Paus niet in 't
geloof gedwaalt heeft en een Atbeift zonder God
en zonder Gods.tdienft geweeft is, dewyl hy de
Godlooshcyt had omsyn Schepper te verbran-
dend zo hy 't geloofde dat ze 't in der daad was
waarom verbrande hy ze? zo hy 't nietmeer als
de andere Paufen

,
deed, waarom vervolgde hy

door vuur en fwaard die het weygerden te ge-
loven? watisdit een ellendigen God ! dewyl hy
t onderworpen is, om verbrand te worden'
daar de onze een onlbrflyke God is , die eeuwig
leeft. Daar en boven, zyn 'er veele Paufen,
cn Kerkelykengeweeft, gdyk de Hifhnen ver-
zekeren die Moordenaars waren, en veele men-
fehen met het Sakramem vergeven hebben , ik zal
er alhier maar twee ofdrie voorbeelden van aan-
halen, met berigt, dat die 'er meer van gelieft
te weeten, delevens der Paufen en Keyzers
moet lezen.

m

l/tktor de III . ftorf in 't jaar 10S8 , door ver-
gif, dat zyn Onderdiaken in den beker gedaan
had (a) IVillem, (b) fturf naar 't verhaal van
MattèeurParys ook in 't zelfde jaar (10 jo) wan-
neer hy in zyn Aarts-bisdom van Jork in Enge-
land herftek was van vergif, dat men inden be-
ker deed, terwyl hy de mis op las.

K 2 jn
(a; Zie Don Alfonfes de Cartagene Biflchop van

liurgos in zyn Hiftory Anachephaleofis genaamt.
(bj Zie het leven van Analtafius de IV.
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'In 't jaar 1314. was 'er een Domtmkaan ,

die

Keyzer/^«W* deV IIGraafvan Lnxtnburg met het

oJrament vergaf, gelyk wy in 't leven van KU;
m:m de V , verhaalt hebben , 't is een /Morydie

wel verdient gelezen te worden. Den Schry-

ver merkt de leelykheyt van het verraad van de-

ze Monnik aan, en te gelyk de geruftheyt van

den Keyzer, die zo ras hy vergeeven was, tot

deiifchurk zey, Monfuur ga weg ,
zo gy uw le-

ven niét wilt verliefnn (a)

Omtrent den jaare 15-4° 7 veroordeelden de.

I

Inquifitie meefters van C»rd*a een zekere Mag-

dalena de la Cruz, Abdiffe van een Nonnekloo-

fter van de order van st Francifcut niet ten vuure

;

maar tot veel ligter ftraffe om de leelyk misda-

den die zy bedreven had, een verbond met den

Puyvel gemaakt hebbende, aan wie zy haar

dïeftyrshad overgegeven negen jaaren oud zyn-

de : zy was zulken berügten gevcynfde geworden,

dat zy voor een heylige op aarden doorging ,
en dat

het door middel van dezebooze geeft was , dat zy

wonderwerken decd,ik meene zulke waar van wy

reets gefproken hebben, en waarvan den Duy-

vel den Antekf.fi en de valfche Profeeten zig

bedienen, om het volk te bedriegen en te ver-

blinden Cb)
.

Ik zal my vergenoegen , met eenige van deze

wonder werken te verhalen , die deze heylige

deed; want zo ik ze alle wilde optellen zou ik veel

meer tyd van noden hebben ,
als de Inquifitie mee-

fters op het openbaare geregte , van noden hadden,

dat om haar , in de groote Kerk van Kordua ge-

houden

'2t \ Zie in myn twede Deel in bet leven van Klemciit

Je V. (b) Matt, XXlV: 24. en rlheff, II.
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houden wierd. Dit wicrdt in de Lente gedaan

en duurde van 's morgens ten zes uur en , tot '$

namiddags ten vier uuren, en deze geheele tyd

wierd befteet om de verfoeylykhcden en de val*

fche Mirakelen van deze vrouw , te lezen.

i. Men zey dat het Zes wik hunne gebeden
,

t0i

tyde van onweer aan haar deden , en dat ze na dat

ze was aangeroepen, voor haar verichcen en her

onweer (lilde.

z. Dat zy van levendige vlammen brandende

als een Serann in verrukking wierd opgetogen
en onuytfbrckclyke dingen ge7.ien had, iic een

(lerffelyk menich, onmogelyk kond,- uytdruk-

ken.

Ten 3. dat zy wanneer ze Comtwtniècerde h.i

de lugt wierd opgevoert , en het Sakrtment dus

omring, klimmende uyt de hand, des Prieilcrs,

tot aan de mond, van de heyligegeveinlde ; En
dit alles wierd door Duyyels-künsj-es verrïgt,

't Is .ook by" na het zelfde, dat een Non te

LifJ'ahun deed
,
genaamt Maria de la Annnaciadq

wiens leven wy in het tvvede deel van dit (luk

zullen verhalen. Wat zullen wy dan van haar

SakrameKt zeggen? zo het waarlyk God was^
waarom liet hy zig in de lugt vervoeren, déwrl
dit alleen maar uyt toègcvemheyt was, om dp
gevcynftheyt van Magddlena de ia Cruz , en Mz-
ria de la Avnunciada te wettigen en het volk , m
het goct gevoelen te beveiligen , dat het van de-

ze valfche hcyligen had. Éii het geen nog her

zeldzaamfte is, dat dit door Duyvejs jcunisj.es

gedaan wierd, de Priefter diode Miüe deed telde

zo veel Ouweltjes, als 'er Nonnen waren , die

de Communie zouden genieten, en na de zege-

ning bevond hy'er, eens zo veel, bchalven Ou-

K 3 hy
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hy door de lugt, cn in demondv&nMagdaleene
en van Marta had zien gaan.

4. Men las daar ook , dat zo Magdalena haar

by geval in de tuyn van het Kloofter bevond het

SdMmment agter de muur voorby ging, dezelve

muur gcopent wierd, op dat zy hetkonde aan-

bidden.
' at iy voorgaf, geduurende zo veele da-

gen, niet gegeten te hebben, en dat zy niet dan

van 't Sakrament gevoed wierd, dat zy alle

morgens ontfing. Dit alles deed Magdalevavoor

zulken groote heylige doorgaan, dat de Spaan-

fche Dames van de eerfte rang, die in de kraam
moeften bevallen hare luyeren aan haar zonden
om 'ze te zegenen , haar verbeeldende dat haare

heyligheit daar door aan haare kinderen zou me-
de gcdcelt worden , de Koninginne was zelfs

onder dit getal
;
op het cynde van haar fwanger

gaan, zond zy de zelve van Valiadnltd wxCordua
om van deze Magdalena aangeraakt te worden.
De gewaande heyligheit , van deze vrou , be-

woog veele Dames en Edelluy van Cordua en daar

omtrent , om in de Fjranfiskmer K loofters te gaan
,

IVien las daar ook op, dat zy alle maanden aan

haare vrinden en vrindinnen
,
eenige druppelen

blocts zond, om dat zy haar diets maakte, dat

dit van het ware bloet van Kriftus was. De Du-

mrn'tkanen om de Franfiskaxen hunne gezworen
vyanden te dwars bomen; maakten te Toledoeen

andere Non van haar order op, welke zeyde dat

Zy de opregtighcyt van Adam enz. bezat; dog
haare onkuysheden en losbandig leven, ontdek-

ten 't wel haa(l wat zy in der daat was,
Ik neem hier de gclegentheyt waar, om aan

royne mede-vader-laaders het gebod van Johan-
nes
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nes aan te pryfen (a) gel efde en geloop niet eenen
iegelyken geejle maar beproeft de geeiien of zy uyt

God "Zyn , wam veele valjche ofeeten zxn u\toe-

gaan in de werelt , 20 ook die van Paulus,*^ (b)

beproeft alle dingen en behoud het goede geiyk de in-

woonders van de ftad hereen deden.

Wegens alle deze fchrikkelyke misdaden, waar
van Mngd&lena overtuygt wierd, wierd zy veroor-
deelt, niet om verbrand , maar om opgelloten te

worden voor eenige dagen, dog 2,0 iemand die

ftoutheyt had , om te zeggen met ^c) Paulus dat den
menfeh is geregtvaerdigt door het geloof zonder de
werken der wet, en dat zo men de Profeet 'jef-
ias moet geloven, (d) onze befle werken r.iet zon-
den befmet en onze geregtigheyt als een •zvegvjerpe-

lyk kleed zyn. zo een 'gelovige en een Krifr.cn
,
zcy,

dat men niemand dan God alleen mnefl dienen c,i

aanbiddende) dat de Amikrifl zyn verblyf, in de
ftad van zeven bergen, of van zeven hoofden hov.d.

(f)Zo hy durfde zeggen, dat 'er maar een of-

ferhande is , waar door men vergiffeniffeder zon-
den kan verkrygen , dat deze eenige ofïcrhande
hetlyden en de dood van (g) Kriftus is , zouden dc
Inqzifuetirs niet nalaten hem te veroordeelen,
om levendig verbrand 'te worden ; daar Ma-d.i-
leene de la Cruz die met een groote onbeferuïaint-

heyt het volk d ; ets maakte, dat zy verfchcyden
dagen, zonder eeten doorbragt, en diezeydedat
ze niet dan door 't Sakrament gevoed wierd , dat

zy alle morgens ontfing : Magdalena die door 's

K 4 Duy-

(a) 1 Joh. IV: 1. (b) Theff V-ir.
(c) Rom. 111:27. (d>Jef. LXIV;6.
(eX Matt. IV: 10. (f

)
Openb. XVII: 9.

(g) Hcbr. VIi:z$.
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Duyvels kunsjes wonderen |dced; Magdalem die

haar liet aanbidden, wierd vry gelaten , om maar
in haar Kloofter opgcfloten te werden 't geen
zekerlyk geen ftraf voor haar was, om dat 2e

een Ncmnezynde, dit een leven was , waardoor
zy volgens de regelen van de order verpligt was,
anders te doen. Sta op Heere om uw zaak te

verdedigen , oordeel en verniel de Inqmjitie-m&cs-

ters, die de Leerlingen van Kriftus en zyne A-
poftelen vervolgen. Daar waren in 't jaar 1^36,
vier Auguftyner Monniken', te bivilie die hun va-

der Provintiaal by nagt dooden
;
dog hoewel zy

des anderen daags alle vier MuTen deden , om
alle vermoeden weg te nemen, wierden zenog-
tans ontdekt en na hun misdaat beleden te heb-

ben, wierden ze veroordeelt, om opgehangen te

• worden ; 't is waar dat zy de Miffe doende
,
gelyk

zy het beleden, geen voornemen hadden om de
Hoflien te Conjacreeren

,
nogtans alle de plegtig-

heden waarnemen , die gemeenlyk gebruykt
worden wanneer de miffe gedaan werd. (a)

Tot een bewys van 't geene ik zegge, dat de
Paapfche Prieftcrs , dikwils de menig niet heb-

ben, om te zegenen, en dat ze deze mening niet

hebbende , dat 'er veel Afgodery van die geene
bedreven word, die hunne Miïïe aanhooren,
zal ik alhier, een aanmerkens waardig voorval
uyt een berigtfehryver verhalen, (b) ,, daar was,

„ zeythy, een zekere Priefter, die na dat hy om
„ zyn ongeregelt leven en zyn onwetenheyt in

de gewyde dingen
,
afgezet wierd, en omdat

„ men een ander in zyn plaats geftelt had die

(») Ziejoan Rivius 1 k. de RelipcnC'

^bj CaJijjHs in Summa Moral.
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verftandiger en gcfchikter in zyn gedrag was,
krèeg hy gelegentheyt, om by my te komen,
weegens iets dat wy met eikanderen te doen
hadden, ik vroeg na cenige andere dingen , of
hy waarlyk berou had van alle zonden diehy
bedreven had, in den tyd van xxx Jaaren,
dat hy een hyzit gehad had

,
by wie hy huw-

baare zoonen en dogters had geteelt. Hy gaf
my ten antwoord , dat hy 'er verfcheyden maal
berouw over gehad had, voornamentlyk op
Kars-tyd en Paafchen , en dat hy in deze ty-
den eenige nagten na malkander niet by zyn
byzit fliep. Ik voegde hem daar op toe, hoe
konde gy de onbefchaamtheyt hebben om het
lighaam en bloed des Heeren te ontfangen en
alle dagen de MiiTe te doen > Hy antwoorde
mydaar op, dat hy noyt zegende om dat hy
de woorden van de zegening noyt uytfprak.
Hoe zey ik tot hem! waart gy rampzalig ge-
noeg , om zulken afgryflclyken en ongehoorde
gruweldaad te bedry ven, is het mogelyk dat

gy aanleyding tot zulken grooten Afgodery
gegeven hebt. Het volk wanneer gy de Hojiie

ophief viel immers op de knien, boogzig ter

aarde , ftak de handen om hoog
,
floeg op de

borft, en het bad, het ongezegende broot en
wyn aan, als of het God of Jefus Kriftus in

lighaam
,
ziele en Godheit was. Wat een at-

gryzelyken mïsdaat ! de gedagte alleen, doet
my trillen, Ellendig Schepzel weet gy wel:
zo gy geen berou hebt, dat God u de ftraffe

zal doen ondergaan, die gy verdient, daarop
zeyde hy my , tot zyn verlchooning, dat deze
misdaat zo groot niet was, als zy my wel
toefcheen dcwyl 'er veele andere 'waren die

K 5" „ dit
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„ dit deden , om dat deze zonde zo affchuwe-

„ lvk niet was , als ik my wel verbeelde.

Alle die de Mille van deze fnoode Priefters

hooren, en het bahament aanbidden, datzy om
hoog heffen, bcdryven volgens hun Kerkregcls

zelfs afgodery ; dewyl zy 't voor een grondregel

houden, dat die geene die het voornemen niet

hebben om te C'okJacreeren , en die de woorden

van de Confecratie. niet uyefpreekt
,
zegent het met

der daad niet. Wat een onnozele Godsdienft is

het , die van het oogmerk van een ander af-

hangt ! En zeker, wie kan het voornemen van

den menfeh weten , dan God alleen, die de on-

derzoeker der harten is. Zo dat men nooyt ver-

zekert kan wezen , of het geene men aanbid,

God is , of niet.

*t Is om deze reden , dat een zeker Inquifitie-

meefter , een gefworen vyand van de Profelyten
,

gemccnlyk zcyde, wanneer hy de Mijfe bywoon-
de, Heere zo gy *er zyt , aanbïdde ik u daar. Hy
deed het, zeg ik, uytvreeze, of dePrielier geen

voornemen mogt hebben om te Confacreeren, om
dat hy zig verbeelde , door deze fpitsvinnigheyt

,

van de misdaat van afgodery bevryd te zyii.,

Het honetlie van Konftants zette drie Paufen
,

wegens hunne godloosheyt en fchelmftukken

,

af, en *t verkoor Paus Martynde V. Dewyl deze

Paufen geen ware Paufen waren , konden zy nog

Prieftcrs ordïaeeren, nog hen gezag geven om het

Misbrood te zegenen. Zo dat alle die hunne

Mtüèn hoorden, volgens de RooiTifehe Kerkre-

gcls, zig aan de gruweldaad van afgodery fchul-

<% maakten. Men kan het zelve van die geene

teggca, die ten tyde van Konltantynèzl, en van

Paniinne Juhaana geordineert waren. Want Km-
fimtytiy
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ftantyn, die een leek was, nam zyn toevlugt tot

gewelt, om Paus te worden ; en dewyl hy zelfs

geen Priefter was, kon hy't andere niet maken

,

nog een ander daar toe magt geven, om het zel-

ve te doen ; zo dat die van zyn maakzel geen Prie-

(ters Zynde, niet konden Consacreeren. Wat de-

Vaufinne belangt, het is zeker, dat nog zyzelf,
nog die zy aangeftclt heeft , of die ze de mngt
gegeven had , om ze aan te (tellen , niet konden
Confacreeren

; zo dat'ten tyde van dezen Paus en
van deze Pauiïnne , alle die de Mille hoorden,
zig fchuld-g aan afgodcry maakten. Want hoe-
welze de mening hadden om te Q<mfiur*t$&t ,

hadden zy de karakter niet , die zy (a) onuytwUF?
felyk noemen.

Ik zal een andere Hifhrie verhalen , die in 't

Jaar 15-26. te Ujera
, in een Damtmkaner Klooit er,

op Sakramëms-dag
, voorviel. Daar was een Mon-

nik in dit Klooftcr, die wegens 25 ne hooge jaa-

ren , in langen tyd de Mille niet gedaan had , en
voornamentlyk om dat hy van binnen verrot en
walgagtig was

;
dog dewyl hy veel agting daar

voor had, deed hy zyn beft, om het dezen dag
te doen. Zyn Mille geé'yndigt zynde, ging hy
na de Sacri/lie, en wanneer hy by de deur van 't

Kapittel was, bevond hy 2yn maag 20 fwak

,

dat hy 2yn Kriftns-God, die hy na lighaam en
21'ele ingenomen hadde, niet by hem konnende
behouden, nog vertccren, ter aarde fpoog. Dit
voorval was aanftonts by alle de andere Mon-
niken bekent, en maakte veel gcrngtin't Kloo-
ftcr, elk redeneerde daar over na zyn gedagtcn.

Dog na veele woordenw i flfelingen wierd beflo-

ten een Graf-tombe op die plaats te zetten, al-

waar
(a) In dele bilt*
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waar dele heylige braaking gedaan was ; 't geen

men cok deed, om door dit middel te beletten,

dat men deze Sakramenteele vuylighcyt niet met
voeten mogt trappen , en de honden die niet

mogten opeeten, En om 't nog meer eere aan

te doen , rctte men vier Waskaarfen op de vier

hoeken van de Tombe , met order aan de Nieu-

welingen , om altyt het vers van de Lofzang te

zingen, die t'elkcns op Sakraments-Jag gezongen

wierd , en met deze woorden begint ,
Tantum

ergo Sacramentum veneremus , dat is , Laai ons

zulke» heerlyken Sakrament aanbsdden
;
dog zy ZOU-

'den meer reden gehad hebben , om te zeggen

,

het uytbraakzel van een verrotte Monnik. Zy zon-

gen ook het Lied van dien dag , o Sacrum Con-

vtvium ! o Heyl'tg Banket ! enz. Maar hoe heylig

zy ook zeyden dat het was , was 'cr niet e-en die

het aan zyn mond wilde brengen, om 't zelve

te proeven. Derhalven, dewyl'er niemand ge-

vonden wierd , om dit heylig uytbraakzel op

nieuws te eeten ,
was het eenigfte dat zy te doen

hadden, volgens de regelen die in het Boek ge-

naamt de (Tautetis vervat zyn, om het' te nemen,

en na de plaats bedekt te hebben, waar het was,

het zelve in Pmcefie na de Kerk te brengen , om
't aldaar te verbranden , en de aflche daar van te

bewaren. Zo dat wy vrymoedig konnen zeg-

gen , dat de Papiflen hunnen God verbranden in

het Sakrament; want zy gelooven en leeren , dat

t'elkcns, wanneer men eenige blyk van brood

of wyn ziet, dat niet verteert is, gelyk dit, dat

deze verrotte Monnik uytbraakte, hetbroodgeen

brood meer is; maar dat het, het lighaam van

Kriftus, de wyn geen wyn, maar het bloed van

Kriflus is.
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Na verhaalt te hebben , 't geen aan de Domt-

ntkanen gebeurt is, omtrent het Sakrament , dat

eene van hunne medemakkers uytfpoog , en ver-

brand was; zullen wy verhalen ,'t geen de Fran-

fiskanen gebeurde; dog dat 2,0 walgelyk niet is.

Daar was in 't Kloofter van Affa-vtlla, in'tKo-

ninkryk Napels , een oude Monnik
,
genaamt

Broeder Antony de Conti on, die tot zyn vermaak

een Meerkolf opgevoed , en hem geleert had op

zyn lchouder te vliegen , om aldaar het brood

op te eeten, dat hy in zyn hand had. Het ge-

beurde op een Zondag van den Advent
,
tcrwyl

de Monnik de Mille deed, en de Hoftie na om
hoog hief, dat de Meerkolf , -die zyn Meefter

overal volgde, op de fchouder van den Monnik
fprong , en na zig van den Ouwel meefter ge-

maakt te hebben, vloog hy 'er mede op het dak

van de Kerk. De Monniken en 't volk die by

de Mijfe waren
,
gingen fchielyk na buyten , om

dit beeft te rug te roepen
;
dog 't was al te yve-

rig bezig zyn Sakramentecle ontbeyt op te kluy-

"ven, om na' beneden te komen. Zy gooyden

ondemiffchen zo veel (kenen na het zelve, dat

hy eyndelyk van boven neer viel
,
grepen hem

,

en veroordeelden dexelve om verbrand, en tot

aliche gebragt te worden. Het vonnis wierd

uytgevoert, en men bragt deze aliche in't Hey-
ligdonij gelyk men het uytbraakzel van den Hin-

kenden Üomimkaan gedaan had.

Waar van daan komt het , dat de Roomsge-
zinden alle deze baytenfporigheden bedryven,

dan van hunne monlteragtige tfiransfubftantiatie ;

dewyl zy geloven dat het brood niet meer waar-

agtig brood , maar in het lighaam van Kriltus

verzelfftandigt is ; zet dit hen aan, om te geloven
dat
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dat de muyfen , de wormen , de meerkolven

,

enz. die dit brood ceten , dit het lighaam van
Kriftus doen; dog om hen van de grove dwa-
ling te overtuygen , waar in zy fteekea , is het
nodig dat zy weten , dat 'cr twcederley flag van
fchepzelen zyn die brood kunnen eeten, enwyn
van 't SakruMi.ni konnen drinken; de eene zyn
redelyke, dat is menfehen ; en de andere zyn
van de reden berooft , ik meene becftcn ; de laat-

fte konnen het brood wel eeten en de wyn drin-
ken , maar niet het Sukrumtnt van het lighaam en
't bloed van Kriftus , en nog minder zyn waar-
agtig lighaam en zyn waaragtig bloed. Zo dat,
't 7 y ze dit brood eeten , of dat zy het niet eeten

,

daar door niet vrolykcr nog bedroefder zyn.
Wat de menfehen aangaat, dat zyn redelyke

fchepzelen, zulke.zyn 'cr van tweederleye flag,

zommige ontfangen het Sakrament waardiglyk,
en de andere onwaardig. Zy die het onwaardig
ontfangen, zyn het, die hun gewifle niet onder-
zoeken, en zig zelvcn niet beproeven, eer zy
het ontfangen. 't ;Is dit 11ag van menfehen on-
verfchillig, of ze aan de Tafel des Heeren of
die der Duy velen zitten ; of ze het zeer heerlyk

S-ikraynem ontfangen, dat Jcfus Kriftus hen aan-
bied in zyn H: Avondmaal, of de verfoeyelyke
Afgod , die den Paus hen in zyn Mille aanbied.

Deze zyn het, die niet alleen het brood en de
wyn ontfangen ; onder fielt zynde dat men 't hen
geeft ; maar ook het Sakrament van het lighaam
en 't bloed van Kriftus, tot hunne verdoemenis •

zo dat de Zatan by hen intreed , en neemt 'er

bezit van, gelyk hy ten opzigte van Judas deed.

*t Zyn deze, die Jefus Kriftus niet ontfangen,

om redenen die wy bygebragt hebben , wanneer
wy
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wy bewezen, dat de godlozen het lighaam van
den Zaligmaker niet ontfangen ; of om my van
de woorden van AugHjhn te bedienen, wanneer
hy van Judas fpreekt, dat zy het brood niet ont-

fangen ^ dat de Heere is , maar het brood des

Heeren. Deze in tegendeel , die het Sakrament

waardiglyk ontfangen, zyn het, die hun gewifTe

onderzoeken , om te weten , of zy wel met God
en hunnen naaften (taan ; en dit is het , dat den

Apoftel (a) zit zelfs beproeven noemt. En zo zy

eenige gebreeken cn onvolmaaktheden in hun be-

vinden , vernederen zy zig voor God ,
en ver-

zoeken van hem met een opregt berouhebbend

harte , na dit ernftig onderzoek , en op hun ey-

gen kragt niet fteunende, maar eeniglyk op de

verdientte van Kriftus naderen zy tot zynen H:
Tafel , om aldaar zyn heerlyk Sakrament niet

tot hun verdoemenis , maar tot hun zaligheyt te

ontfangen. Jefus Kriftus bezit hen, lyfthen met

hem in, en doet het ook met hen. Dit zyn ze

alleen, die waardige Communicanten zyn , en die

niet alleen brood en wyn, maar ook het Sakra-

ment van't lighaam en't bloed van Kriftus ont-

fangen, door brood en wyn afgebeelt ; en door

dit middel ontfangen zy
,
gelyk wy reets gezegt

hebben
,

dadelyk en in waarheyt niet op een

vlccfchelyke , maar gceftelyke wyze, door het

geloof, her lighaam en bloed van Jefus Kriftus.

Zo de Roomsgezinden zulken zuyveren en

waaragtigen leere, en die zo overeenftemmende

met Godts Woord en de getuygenifien van de

oude Leeraren is, wilden aannemen ,
zouden

zy niet tot alle die ongerymtheden vervallen

,

waar in hun geloof haar ter nederftort ;
zy zouden

niet

(a) iKor. XI: 28.
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niet geloven, dat de muyfen , de v/ormen, enz.

hctlighaam van Kriftus niet konnen eeten
, met

dit een ftuk brood doende; zy zouden de moeyte
fparen om het te verbranden, om 'er de aflche

van te bewaren , 't geen een bygelovigheyt is

,

die hunne onwetenheyt, verblintheyt, en mal-
ligheden aan den dag brengt.

Ik kan alhier met Itilfwygen niet voorby gaan
,

't geen de Inquffitie-meeiïer van Barcelone eens

op een Sakraments-dag deed. Het viel voor, dat

,

na dat de Priefter de MifTe gedaan had, en dé
gewyde Ouwel in 't brootkasje wilde doen, orri

door de ftraaten van de Stad pragtig omgedragen
te worden , bevond men de Ouwel te groot te

zyn, om in het rond van 't Paviljoen te konnen
leggen. Dit verbaasde alle de bywezende, zon-
der dat 'er een onder den hoop was, die zeggen

kon, wat men in deze gelegentheyt doen moeit.

Dog eyndelyk quam'er de ïnqui/itic-mteüer by,

die de fwarigheyt wegnam, met de HoJJie rond-

om af te fnyden , zo datze in 't rond van 't Pa-

viljoen kon leggen. Daar waren 'er eenige die

'er by waren , die een affchrik van de ftoutheyt

van den foquffitie-meefler hadden, en diezngten

om datze hun God en Schepper door de god-

loozc handen van dezen fchelmfchen Priefter

dus verminkt zagen. Andere hadden in tegen-

deel geheel verfchillende gevoelens
;
dog'tgeen

hier omtrent het zekerfte is , is , dat een ander

,

als een Inquifiteur , die de ftoutheyt gehad had
zulken fnoden misdaad te bedryven, ten vuure

zou zyn veroordeelt géworden ; daar de senor

MoIon { dit was de naam van dezen H: Man )

tot ftrafte wegens zyn verfoeyelyke daad, van
'zyn bediening te Barcehne afgezet wierd

;
dog
om
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om zulken vermaarden Inquijitie-meetter niet le-
dig te laten

,
verzag men hem met de zelve be-

diening teSevilie; zo dat het geene dat tot ftraffe
moeft vc'rftrekken , voor hem een belooning was
omdat de bediening van InquiJltie-metVter te S*-
vilie veel aanzienlyker en voordeeliger , als tc
Barcelone is.

Ik kan 't ook niet nalaten, om hier een aan-
merkens waardig geval in te lafTen dat Kodrigo
Aarts-Biffchop van Toledo verhaalt die zyn Hifto-
ry cyndigt in 't jaar 1143 en 't zes entwintigfte
van de regeering van Donterdinand ten tyde van de
lange openftaande regeering van Gregorius dclX.
dezen Schryverzeyt, dat men door geheel Span-
je de dienli pleegde, die men de Toledafe noemt,
door Ifidorus en Le-ander

, geordonneert, tot dat
Koning Don Alfonfus de VL die zig van de ftad
Toledo meefter maakte, op verzoek van zyn vrou
Conflanna Koningin van Vrankryk, een gezant
aan Paus Gregonm de VIL afzond, om aan zyn
Heylighey t te verzoeken , deze Joledaanfche dienft
af te fchaffcn, en door 't geheeleKoninkryk dc
Roomfche in te voeren enz» En elders zeyt hy,
dat Gregorius de VIL op het verfoek-fchrift van
Koning Alfonfus, Hiehard Abt van Sint t/iktor

afaond om de Kerken in Spanje op een goede
voet te brengen.

De Legaat , voegt 'er dezelve Rodriges
by, hield zig zo qualyk, in deze zaak, dat "hy
van zyn bediening wierd berooft

,
Hy had de

kerkelyke {laat en geheel Spanje in brand gefto-
kew; wat dewyl hy zigdoorden Koningonder-
fteunt zag, had hy hen gedwongen zig van het

II!. Deel. L Franfe

(a) VI Boek. Kaf. XXV. (b) Kap. XXVI.
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Franfe Misboek te bedienen, znhztlokdaanfche
te verlaten , waar van zy en hunne voorouders
omtrent vythondert jaaren in 't bezit geweeft
waren, dat is sedert Gregorius (want't is inde-
zen tyd dat Ifidorus Aarts biffchop van Sevtlietn

Leander zyn broeder, leefden) tot op Gregorius

de VII. die de H: stoel ten tyde van de Regeering
van Don Atfonfui de VI. bezat.

Niet tegenftaande alle de tegenftribbelingen

van de geeftelykheyt en van den adel wier-
den zy genootzaakt het Roomfche Misboek te

ontfangen, zie eens hoe deze zaak afliep. Men
benoemde twee Ridders om tegen malkanderen

voordeele van de Franfche of Roomfche dienft,

en den ander voor den Adel en de Spaanfche ge-
woonte, ten voordeele van deToledaanzedknü.
De eerfte wierd overwonnen en het volk ver-
heugde zig te zien, dat de Ridder van den dienft

van Toledode overwinninge op des Konings Rid-
der behaalt had.

Dog de Koninginne had zo veel invloed op 's

Konings gemoed, dat hy niet wilde buygen, en
om eenigen fchyn aan zyn gedrag, te geven,
verklaarde hy dat dit twee gevegt een onwettige
ftryd was, dog dewyl dit aanleydingetot oproer
des volks gaf, quam men over een dat het Tole-

daanfche
,
en 't Franfche of Roomfch Misboek

in tegenwoordigheyt van al het volk dat aldaar
gelaft: was te verfchynen), in 't vuur te fmyten,
na dat het gebed gedaan was , deed men 'er de
uytvoering van; dog daar was 'er niet een, als
het ToJedaavfeve , dat de vlammen kon wederftaan,
in dat men uyt het midden van 't vuur rukte

,

zonder eenigzins daar van befchadigt te wezen,

te vegten , den eenen voor

'tgeen
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*t geen de byftaanders aangemerkt hebbende,
dankten zy Ged op een zeer eerbiedige wyze

;

niet tegenftaande dit alles, verbood den Küning
uyt kragt van zyne volftrekte magt, op (traite

des doots en verbeurte der goederen
,
zig tegen,

zynen wille aan te kanten • zo dat hy belaftej
wat tegenzin men daar ook in had, om door 't

geheele Koninkryk den dienft in 't Franfch te

doen. Dit is het, dat aanleydinge gaf aan het
Spaanfche fpreekwoord, 't welk zeyt:

van Leyes , a donde qu'teren Reyes
^

Dat is

,

De Wet ftaat ftïl

Met 'x Konings vj'th

't Is ook t^zedert dezen tyd , dat men in Spanje
de Franfche dienft volgt, zo in de Pfalier , al*

in 't overige van den dienft ; hoewel 't nooyt
opgevolgd nog voorheenen was aangenomen.

^
Deze Hifiorie , welkers Schryver geloofwaar-

dig is, leert ons, dat 'er voor de regeering vaii

Don Alfonjus, geen Roomfche, maar de Gotti-

fcbe was, die men de Toledaanfche normt, die

men in Spame oeffcnde.

Deze Koning deed het veranderen op de drin-
gende aanzoekingen van een Franfche Vrouw

,

in weerwil van alle de fwarigheden en tegen-
aankantingen, die hy had te boven te komen.
De Pans, die deze ingevoerde nieuwigheyt be-
laft had, was de grootfte fwarte konftenaar,
en de verföeyelykjfte van alle mcnfchen zynes
tyrs. Maar w*t kon men van een fchelm ver-
wagten, die kragt van wapenen gebrnykt had,
om zig Paus tc doen maken

; voor 't ovcri^c-
zyn ui ,n;xv

, ketterfche gevoelens , zvn gcdlnós-
heyt om do èafc&ttm» en ?yn God"'te verbran-
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den, naap 't gevoelen der Ptpi/ïen. Veeleafgry-

zelyke daden en yffelyke gruwelen, (a) waren

de oorzaak, dat het Kvncilïe van Brixo hem af-

zette in zyn arwezentheyt, en Klemens de III.

tot zyn opvolger verkoos. De Legaat, die deel

aan deze nieuwe invoering had, geleek volko-

men na de meefter die hem gezonden had , zo

dat zyn bocAheyt oorzaak was, dat men hem
ook van zyn bediening ontzette. Beyde bewaar-

heden zy het Spaanichefpreekwoord , "t welke

zeyt, {Jual Abad, tal Monecïllo , dat is, Zo de

Mee/Ier , zo de Kttègt.

He^ blykt uyt het gcene wy ïcggen , dat de

Goddclyke dienft, en dc overzettinge van den

Vfaltcr . waar van men zig outstyts in Spanje

bediende, dc Róomfohe dienft niet was
,
nog

minder de Mifle, dichedensdaags aldaar in zul-

ten grooten agting is; om dat dezen, die men
aldaar over foc Jaaven invoerde ,

allengskens

met bygelove en afgodery vervult wierd. Men
liet daar ook de 1 ransfubjlanttaut by komen, de

Communie onder een fpecie , de tuflchenlprakc

,

en de aanroeping der Heyligcn, het Vagevuur

,

enz. zo dat het by vervolg van tyd ten ecne-

male in de Mille is verandert, zo als die tegen-

woordig gedaan word. 't Was niet , dan lan-

gen tyd daar na, omtrent den Jaare 1215", on-

der het Pauffchup van Inhiïcenüm de III , dat men
de 'Jransfubliammie onder het getal der geloofs-

artykelen ftelde ; hoewel het valt gaat, dat Gre-

<l*nu< de V i l. die uyt de afgrond van de Hel ge-

trokken , en begonnen heeft, om dezelve ecnig

lieunl'el te geven.
Hoe-

fa") zie zyn Leven in bet tweede Deel van deze

fJificm.
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Hoewel den Roomfchcn dienft in 't begin zo
cmaad, nog zo vol afgodery nietgeweeft is, als

hedendaags , is 'er nogtans reden om te denken

,

dat 'er een groot onderfcheyt tufTchen dezen
dienft , en die van Toledo was ; om reden , dat
geheel Spanje de eerde niet wilde ontfangen , tot
dat men het gewelt niet konnende wederftaan

,

men den Koning, de Koninginne , den Paus,
en zyn Legaat moeit gehoorzamen.
Wat de Ridders belangt, die vogten om de

twee Misboeken die men in 't vuur wierp, waar
van de Gotüfche of Toledaanfche de vlam we-
derftond. Het is zeker, dat zo men de wonder-
werken wil geloven , men moet zeggen , dat
dit een zeer buytengewoon wonderwerk was.
Doólor Illefcas fa) zeyt byria het zelfde, als 'tgeen
den Aartsbiflchop Rodn^es verhaalt

;
dewyi dat

het uyt de fchriftcn van dezen Prelaat is , dat
hy de Hijlorie die hy verhaalt, getrokken heeft,
en 't geen hem niet behaagde, quaadaardig heeft
verandert

; gelyk , wanneer hy zeyt , dat het
Roomfche Misboek buyten 't vuur iprong , cn
het-Gotüfche de vlam wrederftond; dan r üotii'<o-
drigo verzekert, dat het Paapfche'Misboek yei-
brande, en het Toledaanfche vryging, zonder
de minlte fchade ontfangen te hebben

;
gciyk

men in 'r. XXV. en XXVj. Hoofftuk. van het
zesde boek van de Hi/lone, die deze vermaarde
Bilfchop gefchreven heeft, kan nazien, en d:e
te Grenade

, met 's Konings wapenen aan 't voor-
hooft, gedrukt is.

Don Manche de I
,
Koning van Atragqn^ voer-

de het Roomfche Misboek in zyn Gebied , in

L 3 p'kats
(a) 'tV.Boek over 't Leven van Koning Don AI-

fonfus de V.
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plaats van de Gottifcbe of Mofarabifche , in. 't Is

jtot St. Jan de la Penna , naar 't verhaal van 11-

lefcas , dat men de MuTe in 't Latyn voor de
cerftemaal deed

,
op den xxi. Maart 1083 ; en

dat men op den xxv. Oéïober 1086 . de groote

Kerk, genaamt Mezcjuita
,

inwydde. Zo dat

men in Arragon de Gottifcbe dienfte affchafte,

vyftien Jaaren eer men dit in Kajlilie deed ; 't

welk aantoont, dat het nu maar 626 Jaaren ge-

leden is , dat men in ópanje deMUTe in 't Latyn
voor de eerflemaal deed, hoewel de Spanjaarts

die hedensdaags 20 oud als de Apojlilen aanmer-
ken; dog zo zy de moeyte willen nemen , om
hunne eygene Schryvers te lezen , zullen zy daar

|n de waarheyt vinden van 't geene ik zegge.

Daar zyn 'er nog meer die van deze verande~

ring (preken , gelyk Georg Caffander in de voor-

reden van zyn Boek
,
genaamt ürdo Romanus

?

de Officia /Wijfie, waar in hy zeyt, maar de Span-

jaarts als menfchen dte gehegt zyn aan geene zy
eens hebben aangenomen , behielden hunne plegtig-

heden verftbeyden jaaren. Deze plegtigheden wor-
den den Mofarahifcben dienft genaamt, om dat de
K; ijlenen met de Alaraben vermengt zynde, die

>'t grootfte gedeelte van Spanje bezaten , bedien-

den 'er zig reets van , t'zedert de tyd van llde-

fonfui
,
Aartsbiflchop van Toledo , en van IJido-

riuï
j
Aartsbiflchop van Sivilie; maar de Gotti-

fcbe dienfl houd nog ftand, in zommige Kapel-

len van I oledo. Men vind deze Hijlorie in 'tbree-

jdc gefchreven , in de algcmecne Hijlorie van
Spanje , in de naam van Don Alfonfus de X.
gemaakt.

"tan Fajfens maakt 'er ook in zyn Kronyk ge-

van, wanneer hy van de yerwoefting van
Spanje
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Spanje fprr.k , die ten tyde van Koning Don Ro-

drigus voorviel. De Kriftenen , 2 egt hy , die in

Spanje gebleven waren
,
genoten de vrye ocfte-

ning van hunnen Godsdienft, tot op detyd van
Koning Alfonfus de VII , wanneer de Almohades^

een volk in Afrika , hen dezelve vryheyt niet meer
vergunden. Dewyl deze Kriftenen onder de
Mooren leefden , noemde men hen Mofaraben

,

dat 'er onder de Alaraben vermengt , en haar

dienft door Leander en IJidorus t'zamengeftelt

,

word de Mofarabifche genoemt, en men zegt het

ook op zekere dagen van 't Jaar, in zes Paro-

chiën van Toledo , en in de Kapel van den Kar-
dinaal Franjiskus Ximenez , die in de Hooftkerk
is ; en te Salamanka , in de Kapelle van den
Doóior lalavera. Dog daar is reden om te dug-
ten, dat dezen dicnfl heden sdaags niet zeer ver-

andert is; want onder de Heyligen, die aldaar

?enoemt zyn, vind men Ambrojïus
,
Augujlyn

,

ulgentiu* , Leander en Ifidorus. Nu is het niet

waarichynel yk, dat de twee laat ften , die dit

Dienftboek hebben t'zamengeftelt , hunne na-

men in den rang der Heyligen hebben willen

ftellen.

Uyt alles wat wy zeggen, kunnen wytwee
dingen befluyten ; het eerfte is , dat de Paurfeh

en hun geeftelyk Janhagel, Godverzakers zyn,

enmenfehen die geen God nog Godtsdienft heb-

ben; het tweede, dat hctSukramcnt vmde Mi-Je

,

wat men 'er ook van mag zeggen, geen God,
maar een Afgod is , in de plaats van God ge-

ilek, en als God aangebeden word. Dit zo
zynde , wat reden hebben zy , om door vuur en

fwaard die gcene tc vervolgen , welke op de

Schrift gegrond zynde, beweeren dat de Miffe

L 4 met
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met zyn vcrborgenSakramext niet dan een ont-
hcyligingvan 't Avondmaal dc-sHeeren, en een
aflchuwelyke en ftraffchuldigc afgodery is. De
Mifle heeft geen meer overeenkomfte met het
H: Avondmaal, dat onzen Heerejefus Kriftus
heeft ingeftclt

, en zyne Apoftelen bedient hebben

,

als er is tuflehen het ligt en de duyfterniüe,
tuüchen het goed en het quaad , tuflehen de
waarheyt en de leugen , tuflehen Kriflus en
Hehal.

Dog eer wy deze floffe verlaten , laat ons
fcepd loven, hem voor alle weldaden , zo gce-
ltclykc als tydclykc, danken, die wy al le dagen
en alle oogenblikken van zyn liefdadige hand
ontrangen

; maar boven al de onwaardeerbare
genade die hy ons bewyft, met ons het zuy^
verc Eea»gely-]igt te laten behouden

, om hem
in geeft en waarheyt te dienen

,
overtuygt zyn-

de, dat wy geen hoope moeten hebben, als in
net Iydcn en de dood van zynen geliefde Zoon,
als alleen bequaam zynde, om ons deZaligheyt
tc bezorgen. ö 1

Wy weten dat wy door de zonde van den
cerittefi Adam

, alle zondaren zyn geworden
llaven der zonde, kinderen des toorns ,envyan-
den van God, veroordeelt na den liehame tot
de tydclykc dood, en na de ziele tot de eeuwi-
ge Wy waren vreemdelingen van Ifraèïs Re-
P"MX*, die het huys Godts is; zodataldegoet-
ncyt, die in ons was, bevonden word ten eene-
male verlooren, en uyt ons harte verbannen te
zyn

j or ten minften
,
zy is bevonden door de

zonde bedorven te zyn, zo dat wy van ons
zclvcn geen goed konnen denken. Want Pan-
Wt leyt

,
(a) Gelyk de zmde door een raeafch in

(a) Ram. V: u,
J

^
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de iverelt is gekomen, en door de zonde de dood,

dus is'de dood tot alle menfchen doorgegaan , in wel-

ke alle gezondtgt hebben.

Maar zo dc ongehoorzaamheyt van Adam ge-

noeg is, om ons te veroordcelen , heeft de ge-

hoorzaamheyt van Kriftus ook kragt genoeg,

om ons tc behouden ; want door de gcregtig-

heyt van den tweeden Adam , door zyn lyden

en tyn dood, ïyn wy geregtvcerdïgt ,
ontfla-

gen van de zonde, zonen en vrinden van God

,

Erfgenamen van Het eeuwige leven , Burgers

van het hemelfche Jerufakm, genegen omgoet

te doen, en het quade te vermyden , cnallehet

gecne dat quaat in ons was , is in 't goede ver-

andert ; want door Kriftus is dc genade in de

werelt gekomen, en door de genade het leven;

door hem is de genade tot alle menfchen door-

gegaan , en konnen door hem gezaligt worden.

Hoe onuytfpreekclyk is de goctheytenbarm-

hertigheyt van God: (a) Hy heeft de werelt zo

liefgehad, dat hy zyn eens^gebooren Zowe gezon-

den heeft ,
op dat een iegelyk die in hem gelooft

nieten verderve , maar het eeuwige leven hebbe.

(b) Zo God zynen exgenen Zione niet gefpzart en

heeft, niaar heeft hem voor ons alle overgegeven,

hoe zal by ons met hem met alle dingen fchenken ?

Wie zal'befcbuldioingen inbrengen tegen de uytvcr-

korene Gadis"1, (c) Maar God beveftigt zyne liefde

te^en ons, dat Krijlus voor ons ge/lorven was ,
als

wy nor zondaars waren, veel meer dan nu geregf-

veerdigt zynde door zyn bloed, zullen wy behouden

worden van den toorn. IVant indien wy vyanden

h S
zynde,

(a) Joh. III: 16. (b) Rom. VIII: 3 T
> 3*-

(c) Rom. V: 8,9, 10.
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zynde
, met God verzoent zyn door den dood zynts

Zoons
, veel meer zullen wy verzoent zynar be-

houden worden d«or zyn leve».

Om te weten, en te overdenken , 't geen Je-
lus gedaan en geleden heeft, om voor ons ver-
giffenifle der zonden te verwerven , en or. smet
God te verzoenen, heeft men maar de H,fiorie
te lezen, die de iizw^/y- Schryvers van zyn
dood hebben gefchreven. Men zal beviaden,
dat zyn leven van het eerfte oogenblik van zyn
intrede in de werelt, tot op de dag van zyn
lyden

,
niet anders dan een aaneenfchakclingc

van ellende, droefheyt en rampen geweeft is.
En in der daat , nootzaakte de ellende hem niet

'

om in een plaats van een wieg, eenbeeften-krib
te hebben r Was hy niet genootzaakt, om de
woede van Herodes, in een vreemtLand, eeni-
gentyd na zyn geboorte te ontvlugten? 'tls een
ïoort van ellende, die het onmogclyk is wel te
gevoelen; ten minden, zo men genootzaakt is

,

omzig by de vreemdelingen te onthouden. Wat
zyne andere lydingen aangaat, ik verzende de
Lezers tot deze gewyde Schryvers, die 'er te
gelyk op een vertrooftbaare en leerzame wyze
van geiproken hebben.
Maar zo zyn leven ellendig geweeft is , was

lyn dood niet minder wreed ; want na dat hy
befchuldigr was de goddelyke en menfehelyke
wetten overtreden te hebben, wierd hy veroor-
deelt om fchandelyk aan 't Kruys teftervca, als
of hy aan de fnoodfte misdaden fchuldig *ee-
weeft was. 't Is om deze reden

, dat de H:
Schrift zegr

, ( a ) Vervloekt is hy die aan *t bout
hangt. Hy is gehoorzaam geworden tot de dmd,

(a) Deut.XXI: 23. Gal. III: 13.
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ja tot den dood des kruys. Dog alles wat hy uyt-
wendig geleden heeft , is niets in vergelykinge
van'tgeenezyn allerheyligfte ziel gevoelt heeft,
van de ondi aagelyke laft der zonden , niet van
de zyne, maar die van 't gantfche menfchelyk
gellagt, die God op hem geleyt heeft, als het
alleen zynde, die daar voor voldoen kon.

Jefus Kriftus onzen Zaligmaker
, gevoelde at

het gewigt daar van, wanneer hy uytriep
, (a)

Myn Vader zo het mogelyk jf, laat dezen drinkbe-

ker van my worbygaan
, niet gelyk ik wil , maar

gelyk gy vjilt, Hy was zodanig met droefheyt
bevangen, dat een (b) Engel ttp den Hemel hem
verjlerkte. En hoewel hy zieltoogde

, bad hy
Zeer ern/lig

,
zyn [weet ivierd als druppelen bloed

,

ter aarden nederdalende. Nu dus om Zo te fpre-
ken vervloekt , en van zyn Vader verlaten zyn-
de wegens de menigte der zonden, waar mede
hy belaft was, riep hy even voor zyn dood uyt,
(c) Myn God, myn God, waarom hebt gy my ter-
laten ? Men ziet dezen Goddelyken alhier in
den afgrond der hellen ter nedergeltort ; men
ziet hem tegen de dood

,
tegen de zonde , en te-

gen den Duyvel ftryden
; hy fchynt voor een

oogenblik te vallen
,
dog hun blydfchap wag

maar voor een oogenblik. Jefus Kfïftus viel
door zyngoddelyke magt, op nieuws op zyne
vyanden aan

,
hy befloot dezelve zo naauw, dat

hy hen voor altyd overwon. Dit is 't ook, dat
Petrus zegt, (d) Dewelke God opgewekt heeft,
defmarten des doofs ontbonden hebbende, dewyl 'jf

niet

(a) Matth. XXVI: 39 .

(b) Luk. XXII: 43,44.
(c) Matth, XXVII: 46.

(d) Hand. II: 14.
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niet moogelyk was , dat hy va» dezelve {dood) zon-

de gehouden worden. Dus heeft de Heere, over

zynevyanden zegepralende , voor ons voldaan

,

hy heeft ons met hem verzoent . en is zeeghaf-

tig uyt dezen bloedigen ftryd gekomen. Jejaias
,

die door het geene hy zeyt, minder een Profeet

fchynt te wezen, welke voorzegt 't geene jefus

Kriiïus moeft overkomen , als een Evangely-

fchryvcr die een verhaal doet, van'
t
geene hem

reets gebeurt is ( a
)
Hy heeft onze krankheden

oi'Ztg genomen , onze {marien heeft hy gedragen;

dog wy agt'en hem, dat hy geplaagt , van God ge-

/lage» en verdrukt was ; maar hy is om onze over-

tredingen verwond, om onze ongeregtigheden $t hy

verbryfett , de Jlraffe die ons de vrede aanbrengt
,

is op hem , en door z\ne Jlriemen is onze genezin-

ge geworden. 14^ wierden geagt als fchaapen, wy
keerden ons een iegehk van onzen weg , en de tleere

heeft alle de ongeregtigheden op hem doen apiho-

pen. '. door z\ne kenni(Je zal 'er myne knegt veele

regrveerdigen , en veeIer ongeregtigheden zal hy

dragen.

De Profeet vertoont hem hier, als de onvaar-

digfie van alle menfehen ;
hy is van God tn de

n :; hen ge-;ieefièlt , en gedood. Deze plaats

is aanmer\cnswaardig , om de Godheyt v;.n de

Zoone Godts , van de Me[Jias , van oaze Kril-

tus te bewyzen. Want wie anders kan door

het geloof, dat men op hem heeft , de menfehen
regtvee

w
r4igen ? wie kan de geregtigheyd te weeg

:.. , en de zonden der menfehen wegne-

men r* dan God alleen. Dit is het, dat Jefus

Kriltus gedaan heeft; derhalven. moet hy nood-

zak elyk God zyn. Dit is 't ook dat hy aantoont,

wan-

(a) Jef. LUI: 4,5,6,11.
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wanneer hy tot den geraakten zeyde, om te

doen zien , dat hy de magt op aarden had , om
de zonde te vergeven , (a) wees goets moets m<ti

zoone , ttwe zonden zyn u vergeven, waar op de

Schriftgeleerden, by zig zelfs zeyden , dat hy

lafterde. Hy zey ook , tot de vrouwe, die een

ïondareffe was (b) uw zonden zyn u vergeven
y

de H. Schrift fpreekt ook van de vernedering in

geringen ftaat van de Zaligmaker, gelykookvan
zyn zecghaftige overwinning over zyne vyanden

,

dog het geenc wy gezegt hebbe ; zal genoeg zyn.

Den Apoüel Faulxs paft lig door het geloof,

dat hy in Jefus Kriftushad, de nuttigheyt cn het

voordeel van zyn lyden, aan alle in 't algemeen

voorgcftelt toe, wanneer hy zeyt , ik ben met

Krifiu' gekruy/i , en ik leve
,
dog niet ik , maar Krif-

tus leeft tn my die my heeft liefgehad en hem zeiven

voor my heeft over gegeven. Dus moeten alle die

gene, die voordeel willen genieten, dat aan al-

le in 't algemeen is, voorgeftelt, van Paulus

leeren , om het op lig zeiven toe te paffen als

het eenigftc middel , om daar van voordeel te

trekken ; daar is niemant dan die geloven , dat

Jefus Kriftus voor hunné^nden ter dood is o-

vcrgelevert, en tot hunne regtvaardigmakinge

opgewekt, die deel aan de zaligheyt zullen heb-

ben, en zy kunnen verzekert wezen, dat nog

dood. nof ieven
,
nog Engelen , nog overheden

,
nog

macht'en,mg tegenwoordig e ,nog toekomende dingen,nog

hoogte , nog diepje,nog eenig anderfc loepzei ons zalkon-

nen fcheyden , van de liefde Gods , welke is in Kr
iflus

Jefus onzen Heere. Dus met het fchild desgeloofs

gewapent zynde, zal een Kriften geduldig, en
met

(a) Matt. IX: z, 6. (b) Luk. VII: 48,
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met vermaak om de liefde van Kriftus, verdruk'
kinge

,
beKaautheyt

,
vervolging, honger, naaktheyt

jwaart ofgevaar kunnen lyden ; dit zyn dtngen waar
voor wy bloot (taan $ zo haaft wy ons wel onder
den ftandaart vanChriftus begeven, en waarlyk
in hem gelooven : want een leerling moet niet

meer vry gaan dan zyn meefter, zonder de wel-
ke wy niet konnen doen, daar wy met zyn by-
ftand, tot alles bekwaam zyn.

Dit U het, dat Paulus te kennen geeft, wan-
neer hy Zeyt, ik vermag alle dingen door Kriftus
die wy kragt geeft , want Godt heeft ons Zodanig
bemind, dat hy zyn eenig geboren zone, voor-
ons gegeven heeft, en dewyl wy gekogt zyn, met
aoor goud vf zilver , maar door het dierbaar bloed,

•vanChriftus , en van het onbevlekte Lam
,
laatons^

ons op nieuws niet wederom onderwerpen

,

aan de zonde en godloosheyt; dewyl wy vrinden,

kinderen en Erfgenamen van God, cn mede
erfgenaamen van Kriftus zyn, laatons de oerfe-

ning van de deugt, meer en meer hoog agten
,

en ons op deszelfs ocfFening toeleggen
;
op dat

wy in plaats van God, tot gramfchap te ver-

wekken, wy hem als welgebooren , kinderen
mogen aangenaam zyn, dat wy in plaats van
Kriftus fchande aan te doen, wy met de heer-
lyke eernamen mogen vereert werden , om zy-
ne broedere vrinden en metgezellen te zyn.

Daar zyn vcrfcheydeplaatfen , in de H. Schrift,

waar in de H. Geeft ons vermaand een heylig

en Godtsdienftig leven te lyden , ik heb 'er een
uit gekipt die ons hier zeer wel te pas komt,
om dat 'er van de twederley flag van verzoening
cn van dankzegginge gefproken word, t\<uhi

zeyt,
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Zeyt
, fa) zyf dan navolger; Godts ahgeliefde kinde*

ren, en wandelt in de liefde
s
gelykerwys om Kris-

tus ook liefgehad heeft 4
en hem zeiven voor ons heeft

overgegeven
, tot een offerbande en Jlagtoffer Gode

Ut een welriekende» reuk , maar boererye
i
en alle

wrcynigbeyt ofte gierigheyt , en laat ook onder u niet

|

genaamt worde
, gelykerwys het den heyligen betaamt.

Nog oneerbanrkeyt nog zot geklap oftegekkernye wel-
ke niet en betamen

, maar veel meer dankzegginge

.

't Geheel e Hooftlmk is een geduurige verma-
! ning , om wel te leven , men moet niet denken
dat het genoeg is , den naam van een Kriften te
dragen, van gedoopt te zyn, en met den mon-
de te bclyden , dat men in God gelooft , van in
Zyn Kerke opgevoed te zyn, de Predikaatfienhy
te wonen

, het H. Avondmaal uefFens ande-
re te genieten. Men moet niet denken, zeg ik
dat dit genoeg is om zalig te worden 20 men
met een

,
de geboden van God niet bewaart •

want de geveynsde zyn ook in ftaat , om dit te
konnen doen, gelyk zy dit ook betragten; dog
het is onmogclyk, de zaligheyt zonder een waar-
agtig en levendig geloofte verkrygen, dat de ge-
veynsde en valfche Kriftenen niet hebben, 't is
niet het uyterlyk vertoog van een dood ingebeeld
en lui gefoof, dat -regtvaardigd ; maar het le-
vendig, wnaragtig en werkzaam geloof, brenet
op zyn tyd vrugten der liefde voort. Want ge-
lyk 'er geen vuur zonder hitte is , en dat deze
hitte groot is , na evenredigheyt dat het vuur

' dit veroorzaakt, zo kan ook het ware geloof
;

niet zonder goede werken wezen, en het werkt
;

meer of minder , na dat het levendig is.

Gelyk

(a) Efefcn V: 1,1,3,4.
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Gelyk in tegendeel het vuur in fchyn, gean
hitte veroorzaakt, 2,0 ook zoekt het doode ge-

loof niet, de H. Geeft eyfi van ons niet alleen,

zodanigenvolmaaktheyt, dat wy niet alleen goed
doen , en ons van het quade onthouden ; maar
ook dat wy geen verkeering met de boozen heb-

ben , om dat zy , ichoonze zig broeders noemen
geveynsde, onregtveerdige en Godlooze zyn,
dit is het ook, dat L

J
uitlui zeyt, (a) indien iemand

een broeder ^enaavnt zynde , een hoerreerder is
, ofeen

gierigaard ofeen laïleraar
, of'een dronkaart , ofeen

roever dat gy met zodanig eenen ook niet zult eeten.

Hy geeft 'er ons ook de reden van, waarom
wy met zodanige niet moeten verkeeren,wanneer

hy zeyt , (b) Ln vermengt u niet met hen op dat

hy befchaarnt werde. (c) ik kidde u broeders neemt

art op die geene die'tusedragt en ergemiffen aam eg-

ten tegen de leere , die gy van ( ons ) geleert hebt
,

ende wvkt van de zelve (d) Johanne* verbied ons de-

zelve !e groeten.

Nu daar, hoe het leven , van een Kriften moet
wezen om nuttigheden te trekken , van het

voordeel, dat 'er uit de offerhande van Kriftus

ontftaat
,
dog zo men tot deze volmaaktheyt niet

kan komen (dewyl niemand voor God volmaakt

is) , moet men het ten minftcn wenfehen , en

zyne onvolmaaktheden in des Heeren tegen-

woordi^heyt betreuren, men moet hem bidden,

ons de gunlle te bewyzen, deze volmaaktheyt

te bereyken, men moet Vaftelyk gelooven dat

God ous goed voornemen wel zal willen aan-

nemen , als het uytwerkzel vaneen harte zyndc,

dat

(a) 1. Kor, V:II. (b) 2. TheC III: 14.

(cj Rom. XVI: 17, (dj 2 Joh. veis 10.
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dat waarlyk nedrig en verflagen is , en dat hy
ons eyndelyk de weldaat zal doen genieten , die
uytde offerhande ontftaat, die Jefus Kriftus' aan
het kruys geoffert heeft, Amen.
Wy hebben aangetoont , dat de Roomfche

Miftè, een ontheyliging van des Heeren Avond-
maal is, dat Kriftus die niet ingeftelt en zyne
Apofielen die noyt gedaan hebben ; maar dat de
Panfen die niet hebben uytgevonden , dan om 't

arme volk te verblinden, en om geld te verza-
melen

,
wy hebben bewezen

, dat de Tranffuh/tan-
tiatïe niet , dan een verzierfel is , ten eenemale
tegen de H Schrift, de oude Leeraars , endeeer-
fte Koncilten ftrydende: en dat het tegen demen-
fchelyke rede aanloopt, tezeggen, entegeloo-
ven, dat Jefus Kriftus, wezentlyk en lighame-
lyk in het Sakrament is Dus blyft 'er in diteer-
Ite deel niets overig, dan van de inftelling van
't H. Avondmaal te fpreeken.
De Heere van onze onagtzaamheyt bewuft

zyiideen van de weynigezorg en aankleving van
onzen pligt, heeft het allerheyligfte Sakrament
van zyn dierbaar lighaam , en koftelyk bloed in-
geftelt, dat hy voor ons aan het kruys geoffert
heeft, om ons de? voordeden voor oogen te (lel-
len

, die
?
er uyt zyn lyden en dood ontftaan , en

om ons tot een gedenkftuk te dienen , van 't

geene hy voor ons geleden heeft, 't Is om deze
reden dat hy zeyt, (a) zo dtkwils als gy dit doet

,
doet het tot myner gedachtenis.

Jefus Kriftus heeft zig eenmaal voor ons op-
geoffert, en door deze eenige offerhande, heeft
hy een algemeene vergiffeniflfe van alle onze zon-

III. Deel. M den

(a) Luk. XXII: 19. i Kor. Xbif.
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den verkregen ; maar hy wil dat wy zulken

voornamen weldaat geduurigvoor oogen zullen

hebben, 't Is om 'er de geheugenis van te ver-

nieuwen dat hy ons belaft om daar aan niet eens,

maar hy wil, dat wy daaraan dikwils , deel zul-

len hebben.

De inftelling van dit Sakrament is door de Evan-

£<r/y-Schryvers Mattheus , Markus en Lukas naakt

verklaart , maar nog nader door Paulus , laat ons

eens hooren hoe dezen Ayojlel ons zeyt, dat

Kriftus zyn H. Avondmaal gehouden heeft,

wanneer hy het Sakrament van zyn lighaam en

van zyn bloed heeft ingeftelt. (a) Ik helt van den

Heere ontfangen bet getne ik uook overgelevert heb-

be , dat de Heere Jcfus Kriftus in de nagt in wel-

ken h -verraden wierd, bet brood nam. En als hy

gedankt hadde , brak hy het , en zeyde , deze Drink-

beker is het Nieuwe leftament in mynen bloede
,

doet dat zo dikwils als gy {dien) zult drinken, tet

myner gedagtenijfe , want zo dikwils ah gy dit brood

Zult eeten , en dezen Drinkbeker zult drinken zo

verkondigt den dood des Heeren tot dat hy komt,

zo dan wie onweerdelyk dit brood eet , cƒ denDrink-

beker des Heeren drinkt , die zalfchuldig zyn aanhef

lighaam enbloed desHeerenjna&r den menfche beproeve

zig zeiven, en eete alzo van het brood en drinkt van

den Drinkbeker , want die onwterdiglyk eet en drinkt,

die eet en drinkt hem zeiven een oordeel niet onder-

febeydende het lighaam des Heeren.

Men kan uyt het Formulier van 't Avondmaal,

dat in het Gebede-boek ftaat, zien en onder-

zoeken, de wyze die onze zeer uytnemende

Kerk (de Engelfche) in het houden van des Hee-
ren

(a) i Kor. XI: 23-24-
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tenAvondmaal waarneemt,zo mcri het Zelve zon-der vooroordelen met een crnftige begeerte leeft

men zal bevinden, dat het gcene wy daar om-trent waarnemen, is JUyft hetzelfde, als hetHAvondma*! dat Jefus Kriftus heeft ingcftelt en
ft de H, Apoftelen neffens de algemene Kerkdatveelc eeuwen lang gehouden heeft, men zalm tegendeel overtuygt werden, dat deX/ederkoomsgez.nden, zodanig a l s ze tegenwoordig
gedaan word verreis van de minfte over-een?

hT
6? 01 Av°ndmaaI des Hee™ te heb-

vn ! u
m allen Ziedaar tegen aanloopt,zo dat alwaar het eene is, het andere niet kangevonden worden, want hoe zou het ligt metde duyfternis

, de Tafel desHeeren, me de tTfeder duyvelen,en God met/W konnen overeenftemmen; dog om meer ophelder ng aan delaakte geven, zal ik een tafel van overeen-ftemmige gelykheyt en eenparigheyt maken
d.e 'er tuflehen het Avondmaal is , dat wy vieren'en de H.maaltyd, die onzen Heere JS '

maker heeft ingeftelt, en met een van hef ofl
derfcheyt het verfchil en de tegenttrydfehen
d.e 'er tuflehen het Heylïg Avondmaa3 !vonden dat Jefus Kriftus heeft va^efteTt eade onheyhge Mijjk , die den 4*M$&\Zgevonden, en die het aan 't onnozele volk ver-koopt, dat zeyt Klittenen te wezen, dat die ge-ne aan w,e God een geeft des verftants geiJLheeft, de wille desHeeren bevatte om ze?e doen!

L Het H. Avondmaal des Heeren.
Jefus Kriftus heeft *Utën zyn H. Avondmaal

nigeftelt, en aan zyn Kerk belaft, omhc"
' ivi

*
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op dezelve wyze te houden, gelyk hy't zelfs in-

geftelt heeft.
'

Het Avondmaal van onze (de Engelfche) Kerk.

Wy houden het H. Avondmaal gelyk Jefas

Kriftus gedaan heeft, en op dezelve wyze, als

hy 't aan zvne Kerk heeft belaft, geljlfdeEvan-

gelyfchryvers (a) Mattheus (b) Markus (c) Lukas

(d) en de Apoftel Paulus het zelve verklaren ,
laat

ons dan befluyten , dat het Avondmaal dat wy in

onze kerke vieren, het H- Avondmaal desHee- •-

ren is.

De onheylige Mijfe van den Paus.

DeMiffe is de uytvinding, van verfcheyden

Paufen , want den cenen heeft het (e) eerfte ge-

zang, een ander de (f) belydenisy een andere

(g)'fcere in de hoogte, een ander het (h) Gra-

druial, een ander het u) offer-gebed, een ander

(k) de Canon , een ander het (1) Memento, een

ander het Te igltur , een ander de Communie ans

uytgevonden, een ander heeft belaft het water

in de wyn te vermengen, een ander het brood

aan te bidden, zeggende, 't is niet meer brood

maar de waaragtige God, die Hemel en Aarde

gemaakt heeft, enz. met een woord wykonnen
zeggen , dat alles wat in de MifTc gevonden

word, door verfcheyden Paufen uytgevonden,

en op verfcheyden tyden t' zamen geftelt is , en
niet

(a) Matt. XXVI: z8: (b) Mark. XIV. zz.

(c) Luk. XXII: t9. (d) iKor. XI; 24.

(e) Iiuroitus. (f) het Confiteor, tq) Gloria in' Ex-

cellis; (h) Het vaars tulTchen het Ëpiftel en de Evan«

ge!v. (i) Offertorium. (k N
'c Stil Gebed dat voor

'de Confacreering van 'r, brood , en de wyn van de Prie-

fter gefproken word. (J)
Ds gedagtems.
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niet door Jefus Kriftus, dewyl 'de Mijfe dan
door Kriftus niet ingeftelt , nog door zyne Apos-
telen gehouden is

,
volgt daar uyt dat het niet

des Heeren Avondmaal is.

II. Het Heyltg Avondmaal des Heeren.

Jefus Kriftus heeft zig van gemeen brood be-
dient, zo als men 'taan tafel gebruykte, wan-
neer hy met zyne Apoftelen at, derhalven wy het
zelve doende, moeten wy befluyten, dat het
Avondmaal dat wy in onze Kerk vieren, is des
Heeren Avondmaal.

De Rüomfcbe Mijfe.

De Paapfche PHefters , bedienen zig van een
flag van brood , dat tuflehen twee yzers gebak-
ken is, dat veel eer deeg of fchuym van brood,
dan waaragtig brood is : dit toont ook aan, dat
de Mifle het Avondmaal des Heeren niet is.

III. Jefus Kriftus , heeft zyn Avondmaal aan
een tafel gehouden , waar toe 'er verfcheydenege-
nodigr waren, wy doen even eens, wy nodigen
alle de gelovigen aan hetH Avondmaal, en'wy
eeten en drinken alle het zelve , dus moet vol-
gen , dat dit waarlyk des Heeren Avond-
maal is , in plaats dat gelyk de paapfche Priefter
een Autaar

,
lighamelyke overblyfielcn , veele

waskaarfen, koftelyke verfierfelen, fchellctjes,
hulpers enz. moet hebben; en dat hy alleen eet
en drinkt

, zonder het volk daar van te geven,
volgt daar uit , dat de Mijfe het Avondrrfaal des
Heeren niet zyn kan.

IV. Kriftus zyn Avondmaal houdende, preek-
te aan lyne Apoftelen , en onderrigte hen. De

M 3 Be-
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Bedienaar in onze Kerke', preekt aan de Kommu-r
nicanten, en onderregt hun , in plaats dat een

Paapfche Priefter wat tulTchen zyn tanden mom-
pelt

,
zig gins en weer keert, dan met de rug,

dan met de trony na 't volk ftaat
,
hy gaat van

de eene kant van den Autaar na de andere, dan
zingt hy luyd , dan ftil , dan fteekt hy zyne ar-

men om hoog , dan breyd hy ze van malkander
en laatze na om laag zakken. Zo dat wanneer
men alle zyne grimatfen bekykt, men hem voor
een gek of quakzalver zou aan zien , die hem
niet ftatfg kan houden. Hebben Jefus Krift'us

of zyne Apoftelen ooit zulk flag van grimatfen

in de Kerk belaft, of in 't werk geftelt? wy be-

ftuitendan, dat de MiÜe des Heeren Avondmaal
niet is.

V. Jefus Kriftus, het H. Avondmaal houden
de

-

, heeft in de gemeene taaie gefproken
,
op

dat elk een hem verftond. Dit doet men ook
in onze Kerk , wanneer men 't Avondmaal houd ,

op dat de Communicanten bcgrypen 't geen daar

gezegt word; maar in de Mille bedient menzig
van een vreemde taaie, die het volk, endikwils
de Priefter die ze doet niet verftaat , en dat ter

gen de leerevan Pcfujm aan, welke zegt (a) dat

men zii in de Kerk niet van een taaie moet bedie-

nen die het volk niet verftaat. Het volgt dan,

dat de Miffe het Avondmaal des Heeren niet is.

VI. Jefus Kriftus , brak in zyn Avondmaal,
eer ft het Brood , daar op zegende hy het en gaf

het aan zyne leerlingen ; in onze Kerke breekt

de Dieqaar ook het' Brood, daar op zegent hy't

en deelt het aïm de Communicanten uit , maar de
Paap-

(2) i Kot. XIV.
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Paapfche Pricfter in plaats van deze order , in
zyn Miffe waar te nemen

,
fpreekt cerft eenige

woorden uit over 't brood , daar op breekt hy
dit brc-od

, na dc zin , of naar 't gevoelen der
Roomsgezinden, de toevallen van *t brood; om
dat zy zeggen, dat het brood in het lighaam van
Knftus verandert is , die in tegendeel het brood
eerft brak . en daar na de woorden uitfprak;
derhalven is dcMiJ/e het Avondmaal des Heeren
niet.

VII. Kriftus gaf het Brood op zig zeiven, zo
ook de wyn

, dit doet d,e Dienaar des woordts
ook in onze Kerk , die het brood aanmerkt als
het Sakramcnt van het lighaam *van Kriftus en
de Wyn als. het Sakrament van zyn bloed in
plaats dat de Paapfche Prieftcr met de zegening
begint

, en daar op breekt hy het brood in drie
üukken, waar van hy hctkleinöe in de Wyn laat
vallen

, en daar op leyt hy de twee andere op
elkander en eetze alleen

, gelovende daar mede
het lighaam van Kriftus wezentlyk en lighamelyk
te eeten, dog hy geeft de wyn noyt aan 't volk
te dunken, waar uit ik befluytedat dcMhTehct
Avondmaal des Heeren niet is.

VIII. DeHeere heeft belaft, zyn H. Avond-
maal te gebruyken, in de Kerk als een gedagte-
mfle van zyn lyden , en dood ; dit is het ook

,

dat wy doen. Maar de Paapfche Priefter zeyt
de Miflcter gedagtenilfe van' Santen enSantinnen
dikwils van zekere Heyligen, wier zielen in de
Hel branden.
Hy doet die ook wanneer men hem betaalt

voor dingen , die verlooren zyn Hy houd de
Muie ook voor een orfeylbaar middel, en voor
een Goddclyke zalf voor alkrley flag van qualen

,M 4 • en
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en ziektens bequaam zyföe. En 't geenc het

verfoeyelykfte is , is , dat hy voorgeeft Jefus

Kriftus te offeren , en hem aan God zyn Vader

aan te bieden , voor de zonden van levendige en

dooden , hoewel de Zaligmaker het eens voor

alle aan het kruys gedaan heeft, en datniemant

het na hem doen mag. Dit alles toont aan, dat

de iYLiirehet Avontmaal des Heeren niet is.

Daar zyn nog andere dingen in de Mis , die

tegen de inftelling van't Avondmaal des Hecren
aanloopen ; want Jefus Kriftus zyn Avondmaal
houdende , heeft- noyt belaft de Heyligen tot

voorfpraken te gebruyken, die aan te bidden, te

kullen , hunne beelden te vereeren om voor de

zielen in 't Vagevuur te bidden, de Hoftie te ver-'

eeren, en die in een Sakramems-h\x\s]t te bewa-
ren enz. Wie heeft de Roomsgezinden dit be-

laft te doen; 'tis Jefus nogzyne Apoftelen niet;

dele hebben 't H. Avondmaal met de grootftc

eenvoudigheyt gehouden 'tMoet dan volgen

dat het de Duyvel is , die alle dezebygelovighe-

den en afgoderyen in de Kerk heeft ingevoert,

om het Kriften volk de weldaden te doen ver-

geeten , die het door het lyden en de dood van
den Zaligmaker verkregen heeft.

Uyt alles wat wy van de IVliJJe geieyt hebben ,

alzo wy niets hebben bygebragt , dat niet waar-

agtig is , is het klaarblykelyk , dat wy de zelve

met reden en een goet gewiffe kunnen vervloe-

ken
,
gelyk wy doen , en dezelve als een fchrikke-

lyke ontheyliging van het H. Avondmaal des

Heeren komien aanmerken, derhalven zou men
ons ten onregte voor oproerige Ketters en

fcheurmakers hou len om dat wy een affchrik

voor de Paapfche Mille hebben , om het H. A-
vond-



vondmail, dat Jefus 'Kriftus heeft ingeftelt, dat
zyne Apoftelcn gelyk ook onze Voorouders, in
de Kerk duyfentjaren hebben onderhouden, aan
te kleven. Behaagde 't God dat de Roomsgc-
zinden eens willen wat ue Paus is, wat zyne
Bullen zyn

, wat haar gezag en de heyligheyt
van de Mille is ! zy zouden dan met een weten,
dat wanneer de Paus hen vervloekt, God hen
zegent, en zy zouden befpeuren , dat de Mij/e
niet dan een Duyvelfche en helfche uitvinding
is

!
Wy weeten dat het hun hard en moeyelyk

zal vallen , om van een gevoelen ontflagen te
worden, dat zy met demelk hebben ingezogen,
en waar in zy opgevoed zyn, maar zo de H.
Geeft hen de genade doet, 't geenewy gezeyt
hebben, met de H. Schrift te lezen , te onderzoe-
ken, en te vergelyken

, zal't hen gemakkelyk
vallen, van de waarheyt overtuygt te worden,
dewyl dat de H. Schrift het woord Godts is, dat
de regel van de leere en de daden van alle gelo-
vige Kriftenen moet zyn.

;

Ik wenfehte, dat de Roomsgezinden heldhaf-
tiger als de Joden de inwoonders van de ftad
Bereen navolgden , die daageliks de Schriften on-
derzogten om te weten of het geene Panlushen pre-
dikte het ivoord Gndt was. zo 'tgenewy in deze
verhandelingen gefchreven hebben , overeenkom-
ftig met dit woord is , is nog tyd, nog gebruyk
hoe oud het mag wezen, dat de voorrang moet
hebben. Want zo onze leere aanloopt, tegen
't gene de gewyde Schryvers ons by gefchrift
hebben nagelaten, zal ze van zelfs vallen , zode
lengen de valsheyt en dwaling in tegendeel ge-
durende zekere tyd om onze zonden de waar-
heyt verduyftert en verdrukt hebben, moet het vol-

M s gen
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gen dat deze waarhcit eyndelyk over de dwaling

zegepralen, dat zy door het regt van naafting,

•wederom in bezit raakt.

Hoe moeyelyk dat het ook valt om een oude
gewoonte te verlaten , 'moet zy ons niet noot-

zaken , om ze tegen de reden en waarheyt te

volgen , het zyn deze laaüe , die de Roomsge-
zinden moeten overtuygen , 'c is te vergeefs dat

Ze ons de outheyt tegenwerpen, wanneer zy

zxggen, dat hunne Ouders in deze leere opge-
voed en daar in geftorven zyn, als ofdegewoon-
te de overhand boven de reden en de waarheyt
moeft hebben, onze Vooronders waren Jooden,
moeten wy 't daarom ook wezen? 't is als of
iemant zeyde, om dat myn vader een Moor
was, wil ik 't ook wezen, zonder een andere

reden dan de gewoonte by te brengen; men zou
zo veel regt hebben , om te zeggen

,
myn vader

is een roover geweelt, en opgehangen, ik wil

ook een rover zyn , om gclyk hy opgehan-

gen te worden, enz.

De gewoonte die niet op de waarheyt gegrond
is, is een oude dwaling, en deze dwaling is zo
veel te gevaarlyker, alsZyouder is, 't Is daar-

om dat Cypriaan zeyde, (a) laat ons de dwaling

verlaten , en de waarheyt volgen , rveiende dat de

waarheyt volgens Esdras zegepraalt, gelyk'erge-

fchreven ftaat, de waarheyt zal alles ie boven ke-

rnen, zy zal leeven en eeuwig regeeren, de zelfde

Cyprianus voegt 'er by, gezegent zy de God van

waarheyt die Kr
>
flus ons heeft doen z~.en

,
zeggende

ik ben de waarheyt. ~'t Is daarom zo wy in Krijlus

Zyn , en dat Krijlus in ons is, zo wy in de waar-

heyt wonen , en dat de waarheyt in ons is.
t
zullen

, .

-
- •

.

wy
(a) Epijt. ad Pompejtim.
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wy bewaren V geen -waaragtig is. En een weynig
ïaScFi Zo. de waarheyt ergens onzeker in is

t men
moet tot de bronwelopklimmen , dat is , tot de iLvan-
gelifche en Apoftolifche onderwyzing ,

'

't Is van daar
,

dat de reden word afgenomen , van 't geenewy doen
y

gelyk van zyn order en van zyn oorfpronk. Hy Zeyt
ook elders

, wy mteten geen aandagt geven op 't

geen de menfthen voorbenengedaan hebben; maar»p
'tgene Krï(lus gedaan heeft, die de eerfte van al-
len is. De H. Schrift is, de verzekerfte en on-
feylbaarfte regel waar door wy onze daden moe-
ten regeeren , en beftuuren. De Koninklyke Pro-
feet Zeyt, (a) uw woord is een lampe voor mynen
voet en een ligt vo»r mynen pad. De Profeet Je~
faias, Zeyt ook, (b) tot de 1-VetenU getmgenijje,
en zo 'er eenige zyn , die dit niet doen. 't Is om
dat 'er geen ligt in hen is, maar dat zy in de
dnyfrernifle wandelen en blind zyn. Petrus van
de leereder Profeeten fprekende

, zeyt. (c) Wy
hebben het Profeetifihe -woord dat zeer vaft is

y
engy

doet wei dat gy daar op agt hebt , als op een ligt

fchynende in een dwjflere plaatfe tot dat de dag aan-
ligte ende de morgen-flarre opga inuwe harten. Dit
eer

ft. wetende
, dat geen Profeetcie der Schrift en is

van ey^ener uyüegginge, want de Profeetcie en is voor-
tyts niet voortgebragt door den wille eenes menfeben
maar de heylige mtnfchen Godts van den Heyligen
Geefl gedre ven zynde

, hebbenze gefproken, " •'.

De H. Schrift Leeraart ons , dat Jefus Kriftus
Zig eenmaal geoffert heeft, en dar hy ons door
deze offerhande, die van een oneyndige deugt
en kragt is , ons ecuwig geheyligt (of liever ge-

regt-

fa) Pf- CXIX:roj. (b) lef. VIII: zo.
(c; zPec. I; 19-11
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regtveerdi^t ) heeft. Zy verzekert ons, dat 'er

noyt een ofterhande geweeft is , of zyn zal , als

deze , door dewelke wy vergiffenis ran onze
zonden konnen verkrygen, zo dat alle diegene

die de ftoutheyt gebruyken , om een andere of-

fcrhande te offeren , als deze , die de Zaligma-
ker geoffert heeft, een gevoelige hoon aan zyne

verdienden toebrengen : want 'tis te veronder-

ftellen , dat Jefus Kriftus , aan de Goddelyke
regtvaardigheyt niet voldaan heeft. De H.
Schrift keraart ons ook , dat de Heerc het H.
Avondmaal heeft ingeftelt, en dat hyons belaft

heeft , het zelve te houden , ter gedagteniffe van
de offerhande , die hy eenmaal voor alle, aan

God zyn Vader geoffert heeft. Wy hebben 'er

genoegzame bewyzen van opgeheldert ;
wy

hebben aangetoont , dat dit de waarheytis, om
dat het is, het Woord van God, ditisfietook,

dat wy zeer opregt gelooven. Zyn Goddelyke
Majefteyt wil ons niet alleen de genade bewy-
fen , om van ganfeher harten te geloven, 't

geen hy ons in zyn H. Evangely geopenbanrt

heeft; maar dat wy het ook met den monde be-

lyden , en gereed zyn om voor dezebelydenis des

geloofs
,
vervolging, verdrukking en zelfs de dood

te ondergaan , wanneer het hem zal behagen ons
te beproeven.

Wat de uytvindingen belangt die de menfehen
uyt dwafe harffenen verfiert hebben

;
by voor-

beeld , dat den Paus onzen opperften Biflfchop

is , de opvolger van Petrus, en de ftedclbuder

van Jefus Kritras ,
op aarde; dat hy de zonden

kan vergeven , dat hy de zielen die 't hem be-

haagt, uit het Vagevuur en de Hel kan redden
,

baar ten Hemel doen ingaan , en dat de Miff*
zo-
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zodanig als ie tegenwoordig, onder de Rooms-
gezinden gedaan word, een ofFerhande vaneen
evengelyke verdienftc is, als die van het lyden
en de dood van onzen Zaligmaker , alle deze
dingen zyn niet op de H: Schrift gegrond; 'tzyn
in tegendeel menlchelyke uytvindingen

, waar
van den Satan zig bedient heeft, omonszulken
langen tyd te bedriegen.

Den Apoftel Paulus om de misflagen te ver-
beteren , die de Koiïntifche Kerk in des Heeren
Avondmaal had ingevoert , vind geen beter mid-
del ,

dan het zelve wederom tot de fïaat van de
eerfte inftelling te brengen. Dit is het, dat hem
doet zeggen (a) ik hebbe van den Meere ontfangen
geene ik ook u overgegeven hebbe , dat de Heere

Jefus in den nagt in vuelke hy verraden wierd het
brood nam, en als hy gedankt hadde , brak hy het, en
zeyde, nemet , setet , dat is myn Hghaam , doet dat
tot mymr gedagtenifle ; desgelyks nam hy ook den
Drinkbeker 'na het eeten des Avontmaals

, en zesde
den Drinkbeker is het Nieuzue Teftament in mynen
Bloede , doet dat, zo dikivilsgv dien zult drinken
tot myner gedagtentjje. Wy doen net't geen de
Euangelyfchryvers en Paulus ons verklaren •

maar zo wy hunne geboden opvolgen
, hebben

de Roomsgezindcn ongelyk , ons als Ketters te
handelen

,
zy zouden veel meer reden hebben

om ons als deugtzame en gelovige Kriftenen aan
te merken, zo als 'tin der.daad is

, hoewefwy
niet zonder vcele gebreken zyn , dien wy fmeken
dat de Heere ons wil vergeven.
Wy belyden dat God om de verdienfte van

Kriftus, onze Vader is, dat de waareen Hey-

(a) i Kor. XI.
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lige Algemcene Apoflolifebe Kerk , onze Moeder-
is , voor zo verre zy door het Woord van God
geregeert werd ; gelyk het ons in het Oude en
Nieuwe Teflament gcopenbaart is ; want anders,
in plaats van onze waarde Moeder te wezen

,

zou ze niet dan een onregtvaardige Stiefmoeder
zyn

j
wy belyden en gclooven alles wat deze

waaragtige Moeder belyd en gelooft ; en alles
wat vervat is in de H. Boeken van 't Oude en
't Nieuwe Teflament , zo dat wy met den Apos-
tel Pmulus Zeggen, dmt (a) feboon hy zelfs of een
Engel uit den hemel om iets verkondigden, bovenst
geen ons verkondigt is , dat die Anather,?a een ver-
vloek'mge is.

Wy horen de yffclyke misdaden , waar mede
wy den Paus befchuldigen , ten opzigte van het
bygeloof, en deafgodery die in de Mifïe gevonden
wordt, 't geen een zaak is , die hy uitgevonden,
en in de Kerk iugevoert heeft; buytèn hetmin-
üe gezag van Godts Woord

; wy haoren de
fchrikkelyke befchuldigingen , die de Rooms-
gezinden tegen ons doen

, zy zeggen
, dat wy

hoogmoedige
, oproerige en trotzc zyn , cn

voor geven meer te weten dan degeheeleKerk,
Zy befchuldigen ons dat wy de over heyt die ge-
hoorzaamheyt niet geven die wy fchuldig zyn,
verhoorders te wezen, vandeopenbnareruftder
Provintien en Koninkryken; zo dat zy ons voor
ketters en fcheurmakers houden

; zy doen ons
in den Ban ; en den Paus als opperde Reg-
ter veroordeelt ons , als onwaardige om in
de werelt te leven. Dog het is niet gehoegons
te befchuldigen

, men moet bewyzen
, 't geen

men

(a) Cal: Ij 8.
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men tegen ons inbrengt , om ons van deze be-
fchuldigingeu te overtuygen , laat ons dan tot
de bewyzen komen ; laat men een algemeen
Concilie by een roepen , dat de twee partyen
hoort, dat men beyde vryheyt van Ipreken ver-
leent , dat het Koncilie dan oordeelt, volgens de
befchuldigingen en bewyzen , tonder agt te ge-
ven

,
op aanneminge van perfonen

,
'tzy arme

of ryke
,
geleerde of ongeleerden

,
Kerkelyke

of wereltlyke, dat het niet dan billykheyt, regt
en waarheyt in 't oog nebbe , dat vervolgens de
party die overtuygc -zal werden , door de getuy-
geniffcn van de H. Schrift, de Oudvaders in de
vier cerfte algemeene Concilie», zig aan deftraffe
van 't Concilie onderwerpe ; dat den Paus in Per-
soon in dit Concilie komt, niet als Regter , om
dat hy onze party is , maar om zyn zaak te ver-
dedigen , dat wy ook vryheyt hebben , om ins-
gclyk onze zaak ftaande te houden. Eynde-
lyk , dat de by een roeping van dit Koncilie op-
de zelve wyze gefchiede , als de vier eerfte al-
gemeene Koncilten gedaan zyn

,
namentlyk dat

van Niceen
, van Conftantimptlen , van Efefe en van

Chalcedonie

Dit is het cenigfte middel , om de difpuiten en
de verfchillen , die in de Kerk zyn te befluTen

,

ten aanzien van de leere en de zeden ; 't is ook
het geene waar van men zig in diergelyke geval-
len bedienden. Deze gelukkigen dag afwagten-
de

, zullen wy den Heere bidden , dat hy de
harten van Keyzers. Koningen en KriftenPrin-
fen zodanig wil treffen , dat zy zulken heerly-
ken onderneming , ter eere van God , en tot
geruftheyt van zyn Kerk in't werk ftelle , men
z ou doordit middel , de valfche leere , hn by-

ge-
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geloof, de kettery , de afgodery enz. veroor-

deelt zien , daar de heylzame leere die in de hey-

lige Schriftuure vervat is , over' haare vyanden
zoude zegepralen.

Ik weet wel datdeRoomsgezinden, my zul-

len zeggen, dewyl de zaak in het laatiie Concily

van Trente is vaft geftelt , is het onnut , eenan-

der by een tc roepen. Ik antwoorde daar op,

't geen ik al dik wils in deze verhandeling gezeyt

heb, over het leven van Marcellus de II. in het

twededeel, namentlyk , dat dit geen vvy Concilie

was, om dat het niet dan aan de aanhangers van
den Paus toegelaten was , -om vry te mogen fpree-

&cn , ook waren zy genootzaakt om by eede te

fweeren , niet tegen de H. Stoel te zullen on-

dernemen ; daar en boven, was 't geen algemeen

Concilie ; want het is zeker dat het honderftege-

deeltevan de BilTchoppen van 't Kriltenryk al-

daar niet tegenwoordig waren ; daar waren maar

vyf Kardinalen, de drie Legaten van de Paus daar

onder gerekent; vier Aarts-BiiTchoppen , waar

van 'er twee niet dan alleen de(a) bloote tytel

droegen , of de anmllo
,
gelyk men dezelve in

Spanje noemt Deneenen was, 0lam Magnus ,

beroepen Aarts-BifTchop van Upzd , een ftad

van 't land der Gotthen , die noyt den Paus er-

kent hebben. Den ander Kobert Venant
,

zig

Aarts-Biiïchop van Armach in Ierland noemen-

de , van de Kroon van Engelandt afhangende,

en waar van het volk den Paus niet meer dan de

Gutihen erkenden. Deze twee arme BuTchop-

pen wierden door Vauhis de III. onderhouden,

die hen elk xv. kroonen ter maand gaf.

Daar

(a) Honorair.
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.Daar waren drie en dertig BifTchoppen, alle
Spanjaarts , en Italianen, zo men 'er alleen drie
uitzondert

, en XLVII
, Godgeleerden zo Prie-

fters als Monniken , ook alle Spanjaarden of
Italiaanen, zie daar wat het getal der leden was,
die het Koncilie ?>an Jrente openden , dat XVIII
jaaren geduurt heeft, en waar in men XXV
zittingen heeft gehouden , in welke meefte men
niets kon doen, by gebrek van aldaar op te ko-
men, derhalven na de agtfte bragten de Italiaa-
nen dit Koticilie over te bohtrne

f op 't gebied van
den Paus, alwaar men de IX en X ïittinge zon-
der eenige ordening hield, de Spanjaarts bleven
te Trente

, en de Italianen wilden Bologne niet
verlaten, 20 dat nog de een, nog de ander niets
beflooten

, in deze tuffchen tyd fturfPau/us de III,
en had Julius de derde tot opvolger, die op de'
dringende aanhoudingen van den Keyzer belafte
de elfde zitting te Trente te houden\op deni
May 15-5-7. men deed daarin niets anders, dan
de eerlte September tot de XII zitting te benoe-
men

,
waar in men niet meerder uitvoerde

om dat de Priefters niet waren aangekomen.
'

In de dertiende zitting, bevond men drieën
veertig Biflchoppen en xlti Godgeleerden, men
deed niets in de XV, in de XVI Helde men het
Koncdy, twee jaaren uyt zonder iets beflotcn te
hebben: geduurende dezen tyd verkoor men Ju-
hus de III, Marcel de U, Pau/us de IV, en Pïus
de V , den een na den ander , cn 't was onder 't

Pausfchap van de laatfte, dat by na alle de an-
dere zittingen gehouden werden. Toen ver-
meerderde het getal der Kardinalen

, het Koncily
eyndigde. en de Paus beveiligde, het, want de
Papten (lellen, dateer een beflnvt van een Con-

III. D. el. N '
cilie
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tilie van klem is , het door den Paus moet goet

gekeurt zyn. Het Koncilie van 1rente wasXoda-
nig aan den Roomfchen ftoel onderworpen , dat

den Paus een befluyt maakte, door 't welk hy
verklaarde, dat alles wat in dit Koncilte befloten

was
,
op zodanigen wyze verdaan moeft wor-

den , dat het geen nadeel aan 't gezag en de

voorregten van den Paus moeft geven, dit Co»-

cilie was niet alleen aan den Paus van Rome maar
ook aan de andere Biffchoppen onderworpen,
dewyl 'er befloten wierd, in de XVÏII zitting,

dat de Biffchoppen en zy, aan wie het toequam,
van eenig befluyt of befluyten wat het ook was,

die men daar gemaakt had , teoordeeien, beftel-

linge zou mogen doen, zodatdezakenuytkragt
van dit befluyt, in de zelve bedorven ftaat ble-

ven , waar in zy waren , zonder dat men daar

omtrent de minfte verandering, of verbetering

deed

Ten anderen wierd dit Koncilie van de Konin-
gen van b/a;:- eland, i)er,«mat ken

7
nog van de

Proteühntfe Vortlen en Staten van Duytjland,

die alle een gedeelte van 'tKriftendom, In Europa

uytmaakten, goctgekent. Ik weet wel, dat de

Roomsgezinde my zuilen tegenwerpen dat zy
alle ketters waren. Maar ik antwoorde hen,

dat het om deze reden is, dat zy tot het Kcncily

möeften toegelaten zyn geweeft ; met verlofom
daar vry te mogen fpreeken, op dat de Vaders

na hunne redenen gchoort en die rypelyk overwo-
gen te hebben,hen tegenwerp ;ngenmogten maken
en hen van dwaling overtuygen, door de getuy-

geniflen , van de H: Schrift, de oude Lccraaren

en de eerfte Koncilün, die op het woord van
God gegrond zyn.

Maaf
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Maar 20 zy zeggen dat de Koningen en Sta"
ten, die wy noemden, Ketters zyn, wat hebben
zy tegen Francois de 1 Koning van Vrankryken
Henrtk zyn Zoon te zeggen , die noyt dit Kon-
cthe voor een algemeen Ëmcitit erkent hebben ?
gelyk het blykt uy t de Prote/iatie die deze Koning
in dit Komilte door zyn Ambajfadeur Jakob de

Abt van Bohfane in 't jaar 15-5-1 lietdoen.
Het opfchrift van de brief, was aan de vergade-
ring te Tremt. De Spaanfche Biffchoppcn wa-
ren 'er over geraakt, en hielden ftaande dat het
Konctlte hier door beledigt was

, 20 dat zy
van advys waren om dezelve brief niet eens te o-
penen, dog dewyl anderen vooronderftelden

1 1 i
m
r?

uy£ veraSrinS was, dat deAllerkris-
telykfte Koning, dit opfchrift op zyn briefgezet
had

:
leeft men dezelve en men vond daar in

dat hy tegen 't Koncilie protejleerde , gelyk hy reets*
te Rome gedaan had , te gelyk de Italiaanfchc oor-
logen bybrengende , om reden dat hy de Biflbhop-
pen van zyn ryk niet na Trente kon zenden , en
dat hy dit Konciltebj gevolg niet als een alge-
meen Konctiie aanmerkte

; maar alleen als een by-
zondere vergadering tot voordeel van eenige by-
2ondere perfoonen, by een geroepen zo dat
hynogzyne onderdanen, zig niet verpl'igt oor-
deelden

,
om zig de befluyten die men aldaar

maakte, te onderwerpen
, dat hy voor 't overige

zig van dezelve middelen zou bedienen, waar
van zyne voorzaten, in diergelykc gevallen hen
bedient hadden.

&

Dezen Koning niet vergenoegt zynde, om
Froteilauen te Rome en aan 't Koncily te doen

,

deed nog meer. Hy zond eene vanzyne raden,
genaamt Marlot, als Ambajfadeur na de Switzer-

N 2 fche
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fche Kantons, te Bade vergadert, om ze aan te

zetten, hzt Konctly vaa voor geen waar

Xow*'// aan te nemen, en hen te vermanen, aan

deszelfs befluyt en Raadflot, geen zegel te han-

gen: en hy bewoog daar toe niet alleen de Pro*

teftantfche, maar ook zelfs de Paapfche Kantons.

Na dit voorbeeld en verfcheyden anderen van de-

len aard, die den onzydigen Lezer in dcHj/hry

van 't Koncilyxm Jrente door Fra Paolo befchrc-

ven, zalkonnen nazien. Wy mogen befluyten,

dat het geen algemeen Konctly geweeft is.

Dat men 'er dan een 't zamenroepe, dat al-

gemeen, wettig en vry is ,daar het Konctly zelfs,

en niet de Biflchoppen in 't byzonder, alle de

redenen rypelyk overwegen, en dat het
(

daar van

naar
T
t woord van God oordeele. Het is zeker,

dat God ons dan zyn wysheyt zou vergunnen

,

om onze laakte verdedigen, die ook de zyncis,

om dat het een onfchendbare waarheyt is, die

zyn Goddelykc Majefteyt ons in zyn H. bchntt

geopenbaart heeft
,
wy zyn verzekert dat de leugen

en de valfche leere van de oppermagtigneyt des

Paus, en de heyligheyt van de Mis , zouden val-

len; dewyl Jcfus Krithiszeyt, dl^ïmte dte myn

Hemeliche Vader niet geplant beeft zal nytgeroeyt

worden, wy hebben de byl, dat het woord van

God is reets aan de wortel van twee boomen

,

de Paus en de Mh geleyt, om ze uyt te roeyen.

Ik bidde de Heere onze God, die aan myne

Lezers de luft heeft gegeven, om de redenen te

mogen weten , die ons beletten de Paapfche Mtjfc

te hooren, en die ons aanzetten, om ze met ons

geheele harte te verfoeyen, dat hy ook hunver-

ftand wil verligten , om te bevatten wat wy in

deze verhandeling gezeyt hebben, en om hen te

be*
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bevryden,van dc misdaden,affchuwclykheden,by-
gelovigheden , en Afgoderyen, die komen heeft

uyt gevonden, en waar van de Miffe de voorna-
me is, Amen.

Eer wy tot het twede deel van dit ftuk over-

gaan , zal het niet ongepaft zyn , om het onder-
ïcheyt aan te toonen, die men tuiTchen deoudc
leere, zo als ze in de H. Schrift vervat is, en
gelyk men die in onze Kerke leeraart, en de
nieuwe leere der menfehen , zo als ze in de
Paapfche Kerk geleert, en (taande gehouden
wort bevond.

(a) Zo zeyt de Heere, Jlaatop de wegen, en ziet

toe , en vraget na de oudepaden , ivaar do^ de goede

weg zv , en wandelt daar in , zo zult gy rufle vinden

voor uwe zielen» De oude leere van God , leer-

aart ons, (b) dat de H. Schriften dat is , het woord
Gods ons kunnen wys maken tot zaligheyt door het

gelove dat in "Jefus Kriftus^is, dat alle de Schrift

•van God is ingegeven , dat ze nuttig is om te leeren

te overtuygen , te bejlraffen , en tot enderwyzinge die

in de regtveerdigkeyt is
,

op dat de menfche Godts

volmaakt zy tot alle goede werk volmaaktelyk toege-

ruji.

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat (c) dc

H: Schrift, hoewel ze het woord van God is,

geen gezag zonder de goetkeuring van de kerk

heeft, dat het een onvolmaakte leere is, en niet

genoegzaam tot de Godtvrugt en zaligheyt, zo

dat men dit gebrek door de onbefchreven over-

levering moet vergoeden.

De oude leere van God leeraart, dat de 011-

N 3 kunde

Ca) Jer. VI: 16. (b) % Tim. 111:15,16,17.

(c; Beliarm. de verbo Dei non fcrï$>t» Lib, 4.
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kunde ran de H. Schrift , de bronwel en moe-

der van de dwaling is, gelyk Jefus Kriftus zelfs

met deze woorden xeyt , (a) Gy dwaalt , niet

vjetende de Schriften ,
mg de kragt Godts. 't ls

daarom de pligt , van elk K riften , om de H.
Schrift te lezen , te overdenken, en te doorblad-

den , volgens het bevel dat God daar van aan

zyn volk heeft gegeven
,
(b) en Jefus Kriftus on-

der het Nieuwe Teftament. (c) En volgens de

praéiyk der gelovigen , die ten tyde der Apaflelen

leefden, (d)

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat de

onwetentheyt de moeder van de devotie is , en

dat men om de Religie in zyn zuyverheyt te be-

waren
,

noodzakeiyk aan de Leeken , aan de

wereltlyke , het lezen van de H. Schrift moet
verbieden, als een zaak die aanleydinge, totveele

ketteryen kan geven, (e)

De oude leere van God leeraart , dat 'er val-

fche Kriftufien en valfche Prrfeten in dewerelt

zyn gekomen , dat de gelovigen de Geeften moei-

ten beproeven of ze uit God zyn
,
(f) dat de H,

Schrift de wetfteen is , die tot beproeving en

onderzoek moet dienen
, (g) zo dat men in de

Kriften Kerk niet moet leeraren
,

nog ontfan-*

gen
,
eenige leere , die tegen de H. Schrift aan-

loopt. Zelfs veronderftelt zynde , dat zy de

Koncilien , de Outvaders , de Leeraren, zo ou-
de

Ca) Matt. XXII: 29.

(b; Deut. VI: 7. XXII. 13. XVII. 19. Jof. XVIII.

Jef.Vllfcio. (c) Joh* V: 39.
(d) Hand. XVII: 11, en 2 Tim. III: 1?.

(e) Bellarm. de rerbo Dei lib. II. Kap. XIX. en

XVI. 19. (f) Joh. IV: 1.

(g) Joh, V: 39. Hand. XVII: u.
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de als nieuwe tot waarborgen heeft , of , om
my van de woorden van Paulns te bedienen,
(a) fcboon 'er een Engel uyp. den Hemel quant om
hem te verkondigen.

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat alle
die de Paus

,
zyne befluyten , en de menfchely-

ke overleveringen tegen fpreken, valfche leera-
ren zyn. Dat de Paus magt heeft, om over alle
verfchillen

, en de waare zin van de Schrift te
vonniflen, om dat het niet vry ftaaat

,
zig van

zyn oordeel te beroepen, (b)
De oude leere van God leeraart, dat wy on-

zen dienft niet dan alleen aan God moeten be-
wyzen

, die de Schepper en onderhouder van 't
geheel al is

, gelyk Jefus Kriftus met uytdruk-
kelyke woorden gezegt heeft, (c) Gy zult den
Heere uwen God aanbidden en hem alleen die-
nen.

De nieuwe leere van Rome leeraart
, dat wy

God met alleen moeten aanbidden ; maar ook de
Hey ligen , dat wy daar van Patronen van Konink-
ryken, volkeren

, fteden
, maatfchappyen en

van ziektens moeten maken.
De oude leere van God leeraart, dat de wet-

tige Godtsdienft, op de H. Schrift moet gegrond
wezen

, en dat God begeert dat men hem naar
zynen wille , en volgens zyn woord, in Geeft
en waarheyt diene, (e) niet volgens het gevoe-
len, de overleveringen

, gewoonte der men-
^ 4 fchen

(a) Gal. I: 8. i Tim. i: 3. en VI: 3, 1 Pet. IV.
ïi. 2 Joh. V: ro.

(b) Bellarm. de verbo Dei inrerp. lib. III. Kap.
19. enz. (c; Matt. IV: )0 .

(d) Bellarm. De Sanft beat, lib. J. Kap. iz. Cens.
Cel. Fol. 230. (e, Joh. IV: 18.
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fchen ,
gelyk hy het uytdrukkclyk door den.

Profeet Ezecbiel met deïe woorden zegt, (a)

En wandelt niet in de Inzettingen uwer l/aderen
,

en tnderboud bare regten niet , en verontreynigt u

niet met hunne drek-goden , ik ben de tieere uwe
God

y
wandelt in myne inzettingen , onderhoud my-

ne regten* en doet de zelve. Jefus Kriftus leeraart

het zelve (b) te vergeefs eeren zymy , leer endt lee-

ringen die inzettingen van menfehen zyn.

De nieuwe leere van Rome lecraart , dat

men de overleveringen , de plegtighedcn en

gefteltheden , van de Roomfche Kerk , in de

Goddelyke dienft moet waarnemen. Dat het

Kanonyke regt aan de Con/litutien van de Paufen
een gelyke kragt met die van 't Evangely geeft;

en dat men even eens verpligt is , dezelve op te

volgen : want Paus Leo de iV. zeyt
,

(c) men
kan bet Evangely niet wel opvolgen zo men alle de

Dekreeten en Konjlitutien van de Vaders niet gehoor"

Zaamt.

De oude leere van God leeraart , dat de aan-

bidding der beelden , een verfoeyelyke zaak is.

(d) Dat de H. Geeft, de Beelden , leeraars der

leugenen, en der ydelheyt noemt, (e) 't Is daarom
dat men ze in de Tempelen derKriftenen, waar
in Jefus Kriftus voor de oogen der gelovigen,

door de Predikatie des Evangeliums word atge-

fchildert, en vertoont.

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat de

aan*

(a) Exech. XX: x8. (b) Matt. XV. 9.

(c) Dift. 15. C?.p. ficut Di ft. 19. Cap. in Canoni-
cis & Dift. zo Cap. de libellis.

(d) Deut.XXV:i 5 . Lcvit.XXVI: 1. Exod. XX: 8.

en Deut. V: 8, 9. (e) Jer. X. 8. Habak. II. 18.
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aanbidding der Beelden , een zaak , Gode aan-

genaam is , om dat zy in de Kerk zeer nut en
nodig zyn, als boeken der Leekca zyn, lo dat

wie het tegendeel leert, is Anathema , ten vervloe-

king, (a)

De oude leere van God leemrt , dat de
Kriftenen het geloof, de Godtsvrugt, en dege-
ïonde leere der Heyligen moeten navolgen

,
ge-

lyk zelfs zy Krifïus nagevolgt zyn. (b) maar datzy
2e in genen deele moeten aanroepen, ofhun be-

trouwen op de 'zelve (tellen.

1. Omdat de aanbidding een eer is , die niet

dan alleen aan God toebehoort; gelyk de Pro-

feet verklaart, (c) Ik zul myn eere aan geen andre

geven.

2. Om dat de Heyligen, die in dé wcrelt zyn

,

niet willen, datmenhendczcdienftbewyfi:. zelfs

de Engelen niet. (d)

3. Om dat zy ons niet kennen gelyk de Pro-

feet ons met uitdrukkelyke woorden te kennen
geeft, (e)

Derhalvcn, gelyk de Ifraelhers mei het Oude
Teltament afgodendienaars en overtreders van'
de wet waren , met aan iets anders dan aan den
waaragtigen God offerhande te doen , 20 zyn
ook alle die gene , die de Heiligen en de Enge-
len aanroepen , om dat 2y zig daar door tegen

de leere van Kriftus aankanten , zo als het in

ïyn H. Evangely vervat is , (f) en zy flaan een

N s gc-

OO Concil. Trid. Se ff. 9.

(b) 1 Kor. XIi 1. Heb. VI: iz. XIII: 7.
(c) Jet. LXU. 8.

(d) Hand. X. zó. XIV. 14. Openb. XIX. 10. en
XXII. 9. (e) Jef. XXI IL 16;

(f ) Matt. VI. 9. en XI. 28. Joh. XVI. 24.
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gekeele andere weg in , als die ons de Heyli-
gen hebben voorgefchreven , door hun voor-
beeld (a)

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat de
Kriflenen , de Heyligen moeten aanroepen om de
hulpe van God te verkrygen , door hunne tuf-

fchenfprake, om dat ze zyne gemeenzame vrin-
den 2,yn, dat het een valfch en godloos gevoe-
len is , niet te geloven , dat de heyligen voor
de menfchen bidden, en de aanroepinge der hey-
ligen als een afgodery aan te merken , die tegen
"t woord van God aanloopt

,
zodanig , dat wie

het leert en gelooft , een Anathema, een vervloeking
is, fb)

*

De oude leere van God leeraart ons , dat on-
zen Heere Jezus Kriftus een waaragtig God en
menfeh is , de volmaakte en eenige Zaligmaker
der wereld

; gelyk hy door de mond van de
Profeet zeyt

,
(c) Ik heb de wynperjfe alleen ge-

iredsn
, en niemant van de volkeren wat met my

;En den Engel zeyt
, (d) Gy zult Zynen naame

heeten Jefus , want hy zd zyn volk zalig maken van
hunne zonden. Zo ook Johannes

,
(e) Het BUed

van zyn Zoone Jefus Kriftus ,
reinigt om van alle

Zonden.

De nieuwe leere van Rome leeraart
, (£) dat

Jefus Kriftus geen volkomen Zaligmaker is,
om dat hy volgens de Papiften , niet dan voor
de oorlponkelyke zonden geftorven is, aan wel-

ke

(a) Pf.XXII.6. Neh.IX.17. Gen. XXXII. 9. Exod.
II. 2. en XVII. ii, J€f. X. 13. Hand. IV. enz.

(b) Concil. Trid. fefT. 9.
(c) Jef. LXIII. 3. (d) Matt. I. 21.
Ce) 1 Joh. I. 7.

(f) Lib. IV. Sent. Dift. 17. & 18.
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kc hy door zyn dood voldaan heeft.
#

Dog de-

wyl God een regtveerdig God is , wil hy, dat

de menfehen aan zyn Goddelyke geregtigheyt

ten aanzien van de ftraffe voldoen moet. Zy
leert qok, dat de vergirfenifie der zonden» door

middel van de goede werken, genoegdoenin-

gen, mijje», aflaten, en het vagevuur word ver-

kregen.

De oude leere van God leeraart , dat Jclus

Kriftus , is de eenige Middelaar * tnffchen God
en de menfehen , dat hy ome Voorfprake by

den Vader is , dat men geen andere moet zoe-

ken, om dat 'er
,
gelyk Vetrus zeyt

,
geen zalig-

heyt in eenen anderen is , dewyl V geen andere»

naam onder den Hemel aan de menfehen gegeven

is, waar door wy kunnen zalig -worden, i. Om
dat 'er niemant , dan Kriftus bequaam tot deze

bediening is ,
dewyl aan Hem alleen alle magt in

Hemel en op aarde gegeven is , en dat by met de

tuyne blyft , tot aan de •voleyttdiginge der werelt
,

(b) 3, Om dat Jefus Kriftus ons lief gehad

heeft , en ons meer dan iemant bemint, dewyl

hy ztg zehen geoffert , en door zyn eigen bloed ge-

heyligt heeft, (c) en dathy ons gunftiglyk geno-

digt heeft , om by hem te komen , die yermoeyt

en belaft zyn ; (d) met deze trooilelyke belofte
?

dat hy hett^rufi zul geven , dcrhalven doet men
qualyk om aan zyn magt of genegentheyt om-
trent ons, te twyffelen , zo dat het tot hem al-

leen is , dat wy onzen toevlugt moéten nemen
}

in alle onze verdrukkingen
,
gelyk hyons xeyt.

(e) Ik ben de weg , de waarheyt , en bet leven 8

(a) Hand. IV. n. (b) Matt. XXVIII. i8,zq„

(c) Heb. XIII. n. (d) Matt. XI. ir.

(e) Joh. XIV. 6.
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niemand fo<mt tot den Vader , dan door my.

De Nieuwe leere van Rome leeraart, dat Je-
füs Kriftus 0112e eenige middelaar niet is, maar
dat de Heyligen, het ook zyn, en datze in den
Hemel met hem regeeren, en dat de geluk tali-

ge Maagd Maria* moeder Godts, een mïdde-
laarlter is, die voor allerley flag van zonden tus-

fchcn fpreckt.

De Oude leere van God leeraart, dat onze
verloïïcr, door de allervolmaakte oflerhande,

die hy eenmaal aan liet kruys geoffert heeft , om
de zonden der vverelt weg te nemen , alie de
gelovigen met God zynen Vader verzoent heeft

T

en een eeuwige verloffing te wegegebragtneeft,

zo dat 'er geen ejferhande meer [overig blyft voor de

zonde, (b)

De Nieuwe leere van Rome leeraart, dat de
Mifïe een offerhande is, tot vergevinge der zon-
den , van levendigen en dooden. (c)

De Oude leere van God leeraart dat wy geregt-

veerdi^t zytt door het'
gelove in Jefus Kriflus * zon-

der dt werken der Wet* (d) gelyk de H Geeft van A-
braham&Q Vader van alle gelovigen, betuygt

,

wanneer hy zeyt
,

(e) Abraham heeft God gelooft en
'/ is hem tut regtvaardigheyt gerekent , cn waar by

den Apoflei nog met weynig woorden voegt ;(f )
mi is het vist alleen om zynen V wille gefchreven

,

dat het hem toegerekent is, maar ook om onzen 't

wille , welken het tal toegerekent worden (namehk)
den

(%) Lib. Sententiarum Dift. 45. in Miflale Paris in

Mifla de Annuntiatione, ;b) Heb IX: 11,16. en
X: 12,18. (c) ConciL Trid. SefL 6. Cau. z.

(d) Rom. III- 14, zo. Gal. II: 16.

(e) Gen. XV: 6. Rotn. IV; 3.

(f) lbid. z3,zjj,zj. •

¥
*
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den geentn die geloven in hem , die Jefus onzen

Heere uyt de dooden opgewekt heeft , welke tvergt-

levert is om onze zonden, en opgewekt om onze regt-

veerdigmakinge .

De Nieuwe leere van Rome leeraart, dat niet

alleen het geloof maar ook de werken onsregt-

veerdigèn'. (a)

De Oude leere van God , beweert , dat het

geloof niet los, maar van de zaligheyt verzekert

is , dat ze door het bloed van Kriflus verkrygt,

dat zy niet onvrugtbaar, maar in werken der lief-

de overvloedig is, welke zyn de vrugten vanregt-

veerdigmaking , en van een waaragtig geloof, (b)

De Nieuwe leere van Rome houd (taande,

dat de byzondere regtveerdigmaking, der men-

fchen , en met meer reden hun zaligheyt , zeer

onzeker is, zo dat men ten dezen opxigte altyt

verpligt is, om in onzekerheyt te leven , omdat

het een onvergeeflyke trotsheyt zou wezen, om
niet aan de genade en goetheyt Godts te twyfe-

len. (c)

De Oude leere van God leeraart, dat onte

goede werken, dewyl ze onvolmaakt zyn, niet

by God verdienen, 't is ook't geene de Profeet

legt ,
(d) alle onze geregtigheden zyn als een weg-

werpelyk kleedden de Heere xm^jïï Evangely/e) wan-

neer %y alles zult gedaan hebben wat gy fchitldtg

waart te dten
,
zeg wy zyn onnutte dienjlknegten ,

dewylwy nietsgedaan hebben , dan 'tgee» wy verpligt

waren. _
De

i%) Conci). Trid. SeflT. 6. Can. II.

(b) He'nr. XI: i. Gal. V;6. PhiU 1: 17.

'C) Ccncil. Trid' SeiT. 6. Can. 13. Edit. Col. fol.

96. (d; lef. LXIVip. {c) Luk. XVII: 10.
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De nieuwe leere van Rome dryft , dat «nze
goede werken de genade Gods , en 't eeuwige
leven verdiene, dat de menfehen zelfs werken
konnen doen

k,
die de Roomsgezinden overtolli-

ge noemen, dat is, werken die boven 't geene
2yn, dat de Wet belaft, en waar toe die geene,
dieze doet niet verpligt is, zo dat zy andere van
dïenft konnen zyn. (a)

De Oude leere van God leeraart, dat Jefus
Kriftus het hooft en de bruydegomder Kerkeis,
dat hy ze regeert en leeraart , door zyn woord en
door zyn Geeft , en dat het de pligt van de Kerk
is , haar Bruydegom en getrouwe Harder te hoo-
rengelyV ; Matthcus zeyt, Hoort hem (b) ; ook Jo-
haanes, (c) myne febapen hoeren mync Jiemme , en
ik kenne haar , en zy volgen my na.

De Nieuwe leere van Rome leeraart , dat de
Paus, het hooft en de bruydegom van de Ker-
ke en de ftedehouder van Kriftus op aarden is

,

dat hy de fleutelen van 't Paradys en de Hel heeft,
en dat hy kan zaligmaken of verdoemen , die 't

hem behaagt, zo dat alle menfehen verpligt zyn,
om ïyne beveelen te gehoorzamen, en hem on-
derworpen te zyn, en dat alle die dit weygeren,
en zig tegen zyne ConfUmiem aankanten, ketters
en verdoemde zyn (d)
De Oude leere van God leeraart, dat de die-

naars der Kerke, de Kriftenenmet hetwaeregec-
.ftelyk voedzel moeten fpyligen, dat het woord

van

a) Bellarm. de Purgatorio Lib. I. cap. 8. Edit.
Col. fol. 175. (b) Matt. XVII: <.

(c) Joh. X; 17.
5

fd) in Extrav Tom. XXII. in Gloff. 2. Lib. I.
Decrct Tit. 7. Cap. 5.
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ran God , en de heylzame leere van \ Evan&ly

is
,

(a) als dienaars van Kriftus , en uytdeelders

van deverborgenthedenGodts ,
volgens het voor-

beeld der Apoftelen die aan de Kerke geleert heb-

ben , 't geen met de H. Schrift overeenftemt. (b)

De Nieuwe leere van Home houd (taande, dat

de geeftelyken moeten offeren , de Miffe zeg-

gen, zingen , in 't Latyn bidden, om dePlcgtig-

heden , en overleveringen van de Roomfche
! Kerk aan te nemen en het volk aan te fpooren

\ om alles te betragten, dat de Paus enzynei£a«-

ctïten bepalen, of belaften, hoe zeer het ook te-

gen het woord van God aanloopt.

De Oude leere van God leeraart, dat het ge-

bruyk van de vreemde talen hoewel zy die-

nen om God te danken, van geen gebruyk

in de Kerk zyn , voor die geene die dezel-

ve niet verftaan, zodat die gene die prediken

,

dieleeren, die bidden, of in de Kerk zingen,

in de gemeene en bekende taaie, tot 't volk moe-
ten fpreeken , tot vermaninge

,
vertrovfting en Jiig-

ti*Z van alle. (d)

De Nieuwe leere van Rome leeraart , dat de

Goddelyke dienft in 't Latyn moet gedaan wor-

den , en dat het niet alleen onnut ; maar zelfs

nadeelig aan het volk zou zyn , omdeH. Schrift

in d« gemeene taaie te lezen, of te zingen.

De Oude leere van God leert , dat Jefus Kri-

ftus de Sakramcnten heeft ingeftelt , om de

waarheyt van Godts beloften in onze harten te

drukken en te beveiligen , en om zc ons heyl-

zaam
(a) Matt. XXVIII: zo. i Kor. IV: i.

(b) Hand. XXVI: zz. en i Kor. XV: 3,4.

(c) Conc. Trid. Sefl* ultimade.

(d) 1 Kor. XIV:3,6,7 s 8.$en*.

(e) Bellarm. de verbo dei Lib. II: 1

.



( io8 )

zaam te maken, 20 dat wy gelovige moeten
WA* °m 'er gebr.yk van temaken; wantgelyk
het woord van God , die geene verooordeelt

,

die het hooren en niet willen geloovcn, zo ook
veroordeelen de Sakramenttn die geene, die ze
fljèt in den gelove'ontfangen.(a)
De Nieuwe leere van Rome leeraart, dat de

SAkramtnten van 't N. T. de genade ex opere epe-
r*^ geven, datis.uyt het kragt van 't gedane
werk

,
zonder eenige goede meening van deper-

foou die ze ontfaugt.
t b)

DeOüde leere van God, leert, dat Jefus
Krïftus, inde infcelling van het Avondmaal,
brood nam, het zelve brak, het zelve aanzyne
Difci'pelen gaf, dat hy daar op de wyn nam
dezelve haar gaf, en zeyde , drtnkalle daar uyt (c)
De Nieuwe leere van Rome leeraart, dat het

Si\\r.wem des Autaars , onder de twee Spetten
van broed en wyn, bedient; niet dan aan de
Priefter toekomt, en dat de leek en het niet dan
onder de spette van brood moeten ontfangen (d)
De Oude leere van God, leeraart, dat hec

Huwelyk is eerlyk onder alle» (e) , dat het beter is

te troü -ven dun te branden
, f) en dat het verbieden

des huxueiyks, een leere der Üuyvelen is. (g)De nieuwe leere van Rome leeraart, dat het
huwelyk een vleelchelyke ftaat is, zo dat zy de
zelve zo geftrengelyk aan de Kerkelyken verbied,
dat het veel beter is, dat zy in hoerery leefden,
dan wettig te trouwen, en op een e wyze die

over-

fa) Matt. XXVIII. 19,20. Rom. IV. n. 1 Kor
XI- 37-10. Heb. IV. x. en XI; 6:

tb) Lib. IV. Dift. r (c) 1 Kor. XI: z?.
(d; Concil. Trid. SelT. V. (e) Hebr. XIII: 8.
(f) 1 Kor. VII: 9. (g) 1 Tim, IV: 1,3.
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overeerikomftig met de wet van God is
, want

volgens Bellarminm
,

begaat een Kerkelyk per-
zoon grooter zonde met te trouwen

, dan met
hoereeren

; om dat
,

zeyt hy , die trout niet
bequaam is , om 7.yn gelofte na te komen,
daar hy die hoerery bedryft , dezelve kan hou-
den, (a)

De oudeleere van God leeraart, dat het gee-
ne ten monde ingaat , den menfche niet ver-
ontreynigt, dat alle de fpyzen voor de fchepze-
len goed en reyn zyn , en dat dc gelovigen
die onverfchillig , en met een gewijfe kunnen ge-
hruyken

,
(b) met dankzegginge genoten zyn-

de. (c)

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat het
aan een Kriften niet vry ftaat

, op verbeurte
van doodelyke zonden te begaan; allerley flag
van fpyzen, op zekere dagen van de week , en
gelegentheden van 't jaar te nuttigen , als in de
vallen, op de vierkruysdagen

,
vrydags , zater-

dags
, de vigiliën , en op eenige heylige da»

gen. (d)

De oude leere van God leeraart , dat het de
pligt van een Godvrugtig menfeh is , om de
waarheyt te zeggen

,
zyn woord en beloften

,

na te komen , den eed niet te fchenden , die
hy gedaan heeft , hoe nadeelig

f
die ook zyn

mag. (e)

De nieuwe leere van Rome leeraart, dat men
de ketters geen geloof moet houden, en dat het
vry ftaat, zyn eed en belofte, tenvoordeelevan

III. Deel. O de

(a) Bellarm. dc monachis lib. II. Kap. XXXIV.
(b) Matt. XV. II. (c) i Tim. IV: 4. TicL-ij,
(d) Dift. IV. Cap. Statuimus.
(e; Pfalm XV. 2. 4. Zach. I: 16, EfefenIV:zj*
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dc Roomfche Kerk te trekken
,
gelykinhet Kon-

cilie van Konfians vaftgeftelt , en door de dood
yanjobannes Hus tegen de openbaare trou be-

veiligt is.

Deoudeleerevan God leeraart, datelkdemag-

tenmoet onderworpen zyn. (b)

"De nieuwe leere van Rome leeraart , dat de

geeftelyken , de wereltlyke magten niet onder-

worpen zyn; maar aan den Paus, die zig by de

Zon vergdykt, en den Keyzer by de Maan, 2,0

dat de Keyzers en Koningen verpligt zyn hemde
voeten te kullen , tot een bewys van hunne on-

derwerpingeaanhem. (c)

De oude leere van God leeraart, dat denrfn-

tichrijl , als God in den Tempel van God zit

als of hy God was
,
(d) en dat hy zyn verblyf in

de ftad op zevenbergen houd, en zynheerfchafpye

beeft over de Koningen der aarde, (e)

De nieuwe leere van Rome leeraart , dat den

Antichrilt uyt het geflagt der Joden , en uit de

ftam van Dan moet voortkomen en dat hy zyn

verblyf tot Jerufalem moet houden, (f

)

De oude leere van God leeraart , dat 'er voor

die geene die uit deze werelt gaan , maar twee

wegen zyn, de eene die na den Hemel is, voor

de gelovigen , die (g) van de dood tot het leven

overgaan, eU de andere na de Hel, voordeGod-
loze en ongelovigen (h) wie inden Zoonegelooft,

beeft

(b) Rom. XIII. 1. iPetr. II- 15,

(c) lib- Decret. Gregor. tit. 33.

(cl) i Thefl. II. 4. (e) Openb. XVII. o. 18.

(f ) Bellarm. de Rom. Pontif. lib. III . Cap. XII.

en XIII. O?) Joh. V. 24.

(h) Joh. UI. 36.
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heeft het 'eeuwige leve»
?
maar wie den Zoone onge-

hoorzaaam is , zal het leven niet zien
, maar de

toorne Godts blyft op hem , cn in de Parabel van de
Kyke Man , en Lazarus, (a_) Het gefchiede dat
Lazarus ftierf , en dat hy do0r de Engelen gedra-
gen wierd in Abrahams fchoot , nu de Ryke Man
Jlierfook , en tuierd begraven. En in de Hel zyn-
de, en zyne oogen opheffende, als hyin depyne was,
Zag hy Abraham van verre en Lazarus in zynen
fchoot.

De nieuwe leerevan Rome fielt , dat 'er ver-
fcheyden plaatfen zyn , voor de zielen na de
dood

; gelyk den Hemel , de Hel . het Voor-
burg der Vaderen , het Voorburg der Kinderen
die ongedoopt fterven , het Vagevuur , en een
andere plaats die 'er by, en veel beter is. (b)
Men kan gemakkelyk zien en oordeelen

,
uyt

het geene wy zeggen , welke van beyde deze
leeringen men moet geloven

,
omhelzen, en in 't

werk Hellen, om de eeuwige zaligheit te verkry-
gen. De reden wil , dat wy de leere van God
omhelfen

, die niet kan dwalen
,
nog liegen

,en die het waare Kenmerk van de algemeene
Apoftolifche en Kriftelyke Kerke is , en dat de
nieuwe leere in tegendeel

,
zyn oorfpronk niet

dan aan de uitvinding der menfchen verfchul-
digt is

, het regte kenmerk van de Anti-
chriftifche Kerk is , die de gelovigen moeten
verfoeyen

, daar een affchrik voor hebben
, en

als een afgrond ontvlugten, die bequaam is om
in de eeuwige verdoemenis te Horten , hoewel

O z 2e

(a) Lukas XVI. 21,23,
(b) Bellann. de purgatorio iib. II. Cap. 6. 7.
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ze z'g hcerlyke en pragtige eernamen geeft , en

een luyfterlyke en heerlyke fwier , voor 't uit-

wendige heeft ; maar de Heere ziet niet aan ,

wat voor oogen is ; maar heeft luft tot waarheyt

in het binnenjle. (a)

Laat dan de Koningen en Vorften onderzoe-

ken wat de leere is , die men verkondigt, die

men beoeffent , onder hun gezag , in hun ge-

bied ; laat de lceraaren des volks letten op de

leere , die zy aan hunne kudden verkondigen

,

om dat zy overwegen , of zy niet onder het

getal der bedriegers en quade werkluyden in

des Heeren, Wyngaard behooren ; want daar

ïyn'er , hoewel zy zig over de oUtheyt ,
de

heyligheyt , over de groote meenigte en 't ver-

mogen beroemen ; die niet nalaten , om zig te-

gen de oude leere van God aan te kanten , die

wel verre van Jefos Kriftus en zyne Apoflelen na

te volgen
,

aanhangers zyn , van de Priefters

,

Prelaten en Ouderlingen van 'Jerujalem, dieniet

dan op hunne Vaderen, de Wet, de opvolging

van Aaron , van den Tempel , van haare ver-

fierfelen, en yoorregten beroemden, en zig met

eenen tegen de leere van Kriftus , en van zyne

Apoftelen aankanten , die vervolgden ,
befchul-

digingcn tegen hen opmakende, cn de leere van

het Evangely , als een nieuwe , en vreemde lee-

re veroordeelende , gelyk de fit/^f/y-fchryvers

ons leeraaren, en Patdus dit beveiligt, (b)

ÏÏ'ee den geene , die het quade gset noemen, en

het -goede quaat , die de duyjlermjfe het ligt , en het

l:gt duyjlerxijje alten, (c)

Geeft

Jcrcm. V: 3. Pfalm LT: 8. 1 Sam. XVI. 5.

jef. XI' 3, (b) 1 TheOI:i8. enz. (c) Jef.V.z®.
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Geeft agt op die geene , die u verlegden , want

veele zullen in mynen naam komen
,
zeggende Kr'tjlus

te zyn, en zullen leele verleyden. {%)

God door ?.yne oneyndige barmhertigheyt,

doe ons de genade om niet onder het getal der

geene te zyn, dieverleyd worden, dit is het, dat

wy hem affmeeken , om de liefde van ïynen
Zoone Jefus Krijlus Amen,

II. DEEL.
Van de wonderwerken van de gewyd-

de Hoflie> van eengroote menigte

Santen en Santinnen, van de

Roomfche Kerk , en van ver-
fcheyden levendige

Perfoonen.

I. H O O F T S T U K.

Van de wonderwerken van de

gewydde Hojtie.

VT 7y fcyn door Gods genade de verhandeling

VV van de Mijje enTranjJ'ubflantiatie ten eynde
gekomen

;
dewyl 't een ftoffe is , die dikwils

door Godgeleerden van berugte geleertheyt en
door perfonen die verflandiger zyn, dan ik ben,
is uytgepluyft , zo ben ik bedugt. dat het geene

O 3 ik

(a) Matt. XXIV. 4, j.
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ik daar van gezeyt hebbe, de vcrwagting van
den Lezer niet voldaan heeft

,
dog wat het twe-

de deel betreft; en voornamentlyk dit eerfte
Hooftftuk, heb ik getragt, daar niets in te las-
ten

,
dan 't geen ik door 't openbaare gezag ge-

drukt, heb bevonden
; in het tmede en in het

derde handelt hy van 't geene hy zelfs weet, en
zo de Lezer daar aan geen geloof wil geven en
de Hijioryen die ik verhaal e , maar vertellingen zyn
die uyt vermaak zyn verfiert, hy mag geloven',
wat hy wil, zy zullen hem ten minden nog wat
kunnen verquikken ; voor 't overige ben ik ver-
pjigt te betuygen, dat niet tegenftaande alle de
tegenftreevingen die 'er van eenige tegen myn
eerfte deel gedaan zyn, ik genootfaakt ben, te
betuygen, dat ik 'er niets in geftelt hebbe, ge-
lyk ook niet in dit, dan de zuyvere waarheyt,
zo 'er eenige mogten zyn , die moeyte hadden

'

om 'er geloof aan te liaan, om dat ze altyt t'

huys gebleven zyn , laaten zy maar de moeyte
doen, om vreemde landen te befchouwen, zy
zullen zelfs nog veel verfoeyelyker dingen ont-
dekken, als die ik aangehaalt hebbe.
De Hecren van de Roomfche kerk , bedienen

iig van de wonderwerken van Jefus Kriftus en
van zyne Apoftelen

,
gelyk zy de leere van de

Drie-eenheyt doen, zo gy de Drie-eenheyt zeg-
gen zy, gelooft, waarom wilt gy geen geloof
aan de Trar.flubftantiatie geven ? zo gy de wonder-
werken van 'fefus Kriftus, en van zyne Apoflelen
gelooft, waarom wilt gy de wonderwerken van
onze kerk ook niet geloven ?

Wat het eerfte van deze twee vragen belangt, 't

geene wy daar van boven gezeyt hebben is genoeg

,

o.m d|e geene te voldoen, die opregt te werk
gaan
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gaan > cn om te mond te fluyten aan die ze niet

dan om de klugt voorftellen, wy zullen op de
twede antwoorden.

' I Wy hebben zo veel redenen niet, om te gelo-

ven^dat de RoomfcheKerk wonderwerken doet

,

als wy wel hebben,om van de waarheit van die van
den Zaligmaker, en van zyne dpoftelen overtuygt
te zyn , de voorgegeven wonderwerken van deze
Kerke, worden niet gedaan, dan op plaatfen,

cn in landen, alwaar niemant is, om ze in

twyfel te durven trekken , wy hebben 'er geen
berigt van, dan van haar aanhangers, zonder dat

ze die van de tegen overftaande Party daar dur-
ven by roepen , om ze te zien , om hem daar

door van de waarheyt van deze wonderwerken
te overtuygen; dog wat die van den Zaligmaker
en van zyne leerlingen aangaat, zy dedenze in 't

gezigt van hunne vyanden , die daar tegen niets

hadden in te brengen, (a)

De omftandigheden die ze ten eerften open-
baar maakten, waaren van zulken byzonderen
aard, en zodanig van ieder een bekent, dat 'er

niets gemakkelyker zou zyn, dan het verhaal te

wederleggen, dat men 'er in de Kvamgely-boéken

en ytf/>o/?<?/-handelingen van vind
,
onderfteltUyn-

de, dat ze niet volkomen met de waarheyt over-

eenftemden. Hct.is onmogelyk , om eengewig-
tiger bewys van de wonderwerken te hebben,
die 'er gedaan zyn , over zulken langen tyd , als

die, welke wy van die van Jefus Krijfus 9 en
van zyne Apofielen hebben in plaats dat perfonen
die ze in 't geheel niet doen , ons bewyzen konnen
geven , dat zy ze doen , die zo fterk zyn als die

O 4 de

(a) Hand. II: iz. cn III: 9, 10.
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de Roomsgezinden ons bybrengen , om hunne
gewaande wonderwerken te beweeren, zodanig
dathetgerugtdat'erzig van verfpreyd, niet kan
duren om de ongelovigen te overtuygen ,

'tgeen
nogtans het eynde van de waaragtige wonder-
werken is (a) dewyl alle de redenen die ze by-
brengen , om ons daar van te overtuygen , tot

deze gebragt worden , om ons te zeggen , dat

zy ze in der daat doen : dog 't is een reden die

niet minder dan overtuygende voor ons is; de-
wyl wy altyt regt hebben om ze in twyffel te

trekken fchoon 't geen zy vertellen waar of
valfeh is.

Zo zy ons tegenwerpen , dat Jefus Krijius (b)

met veel krakten deed, onder die van zyn land,
wegens hun ongeloove, zo doet hy ook geen
wonderwerken, in onze tegenwoordigheyt , om
dat wy ook ongelovige zyn. Ik antwoorde daar

op, dat hoewel de Zaligmaker , niet goet gevon-
den heeft, om de wonderwerken te vermenig-
vuldigen, ten voordeele van zulken hartnekki-

gen volk, hy 'er nogtans zeer uytblinkende gedaan
heeft, onder deze verharde harten, aan wie het

gemakkelyk was om zig van de geene te over-
tuygen , die hy elders deed , 't geen haar geval

zeer verfchillende van het onze maakte; dewyl
iiofj de Engelfche tegenwoordig (ik fpreeke van
d<;'**regte Proteftantcn) nog hunne voorouders

,

noyt eenig wonderwerk van de RoomfcheKerk
gezien hebben, en zy hebben niets, dat hen kan
overreden dat andere perfonen daar van hebben
ondervonden.

^ 2. Daar is een gtootonderfcheyt, tuiXchènde

ware
(a) i Kor. XIV:zz. (b) Matt. XIII: 38.

(c) Mark. VI. 5,6. (d) Joh. II: 11.
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ware mirakelen van Jefus Kriflus , en van Zyne

Apojtelen, en de wonderen , die men zeyt , dat

in de Roomfche Kerk gefchieden. De eerfte

worden door de vinger van God gedaan, (a) en

door een magt , die alle de kragten van de na-

tuur , te boven gaan
,

(b) daar die van de

.Roomfche-gemeenfchap , die de meefte waar-

fchynelykheyt hebben, verwonderlyke zaken zyn,

die aan Beelden en Kcliquitn gefchieden , waar

ontrent men alle redenen van vermoeden heeft,

dat 'er gauwigheyt of bedrog mede gepleegt is.

Daar en boven waren de wonderwerken van

Jefus Kriftus , en van zyne Apoflelen , voor 't

meefte gedeelte , werken van liefden en barm-

hartigheyt
,

'tgeen ook een kenmerk van haar

Goddelykheyt was, daar de wonderwerken van

de Roomsgezinden , de meefte tyd niet danbeu-

felingen zyn
,

gelyk men zien zal
,
uyt de ver-

zameling die men daar van zal opmaken , zo

dat men haar in alle zekerheyt in den rang van

die geene kan ftellcn , die Augufiyn , begoochelin-

gen en bedriegelyke geeflen noemt, en die men
geenzins met de wonderwerken van Jefu. Kriflus

en zyne Apoftelen gelyk moet ftellcn.

3. Wat reden men ook mag bybrengen , om
ons te doen geloven , dat men in de Roomfche

Kerk , zulke verwonderlykc zaken gezien heeft

,

dat het zeer moeyelyk valt, om ze van deGod-

delyke wonderwerken te onderfcheyden , door

de natuur van de zaak zelfs, hebben wy'er veel

meer , om ze te verwerpen , daar wy zonder

Godloosheyt de wonderwerken die Jefus Krijhs,

O s en

(a) Luk. XI: 10.

0> Joh; IX: 31. Hand. IV: 16.
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en de Apaftelen gedaan hebben , niet in twyffcl
konnen trekken.

I. Om dat het niet alleen wonderwerken zyn,
die de Mejfias moeten doen kennen ; maar het ook
nodig is, dat men de vervulling van de Wet,
daar by voegt , om alles te beantwoorden dat
de H. Schriften van hem voorzeyt hadden. Der-
halven geven de wonderwerken van Jefus Kri-
ftus, onzen Heere, getuygenis van hem niet al-

leen , om datze in zig zeiven verwonderbaare
2aken waren ; maar ook om datze een gedeelte
van de vervulling uitmaakten, die hem betroffen,
niet tegenftaande dit alles, zoudenze een te

fwakken bewys van zyn zending geweeft zyn

,

zo 't ontbroken hadde, op alle de andere Prnjeet-
cien te antwoorden , het volgt daar uyt , dat om de
Goddelykheyt van het iivangely te bewyzen , de
zaak niet alleen op de wonderwerken rolde,
maar ook op veele vereenigde/;#«^« , en voor-
namentlyk op de vervulling van de Profeetcien
en de getuygenhTen van het OudeTeflament

,
ge-

lyk (a) Lukas^ Petrus (b) en andere gewyde
Schryvers bewyzen, en gelyk men ligt zal aan-
merken hoe weynig aandagt men ook gebruykt
met dezelve te lezen.

De gelovige onder de Joden , hadden drin-
gende redenen, om de wonderwerken van Jefus
Kriftus , als zo veelegetuigenifien van zyne God-
delykheyt, aan te merken, in 't gene voorzeyt
geweeft was , dat de Mejfias wonderwerken zou
doen, dat alles 't geene dat de Profeeten van
hem gezeyt hadden , en dat alles watzy van den
grooten Profeet getuygt hadden , in Jefus Kriftus

vervult
(a) Luk. XXIVÏ28.2.7. Hand II: 3z.

(b) i Petr. 1: 17, 19.
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vervult bevonden word
; dog wat ons belangt, wy

hebben 20 veel reden om de wonderwerken van
de Roomfche Kerk, te verwerpen, als de jo-
den hadden , om overtuygt te wezen , van deze
die zy den Zaligmaker en zyne Apoflelen zagen
doen ; want daar 'er voorzeyt geweeft is , dat 'er

menfchen zouden opftaan , die groote tekenen en
wonderwerken zouden doen: (a) het is voorzeyt,
dat eenige met kragten van tekenen , met voonderen
der leugenen , en met allerley (lag van bedriegerxetf

als zo vetle tekenen van hun afval van 7
t geloof'zen-

den opjlaan.

Maar het is niet voorzeyt geweeft , dat mcu
voor den dag des oordeels , een hervorming in
den ftaat moeft verwagten , waar in Jefns Kri-
Jlus en zyne rfpojielen, de Godtsdienft gelaten
hebben. Het is waar, dat de Me fiat moeit ko-
men

, om de verandering van de Wet van Mo-
fes te weeg te brengen; maar daar is nietgezeyr,
dat men moeft verwagten te zien, dat de Paus
de Concilie of de Kerk, de Wet van Jefus Kri-
fins zouden veranderen, nog dat men tig aan de
nieuwe invoering

, die zy zouden doen , moeft
onderwerpen; de regel des geloofs is, in te-

gendeel
,
vaftgeftelt , om eeuwig te duuren

>

fchoon dat zeljt een Engel uyt den Hemel z<nt ko-

men om een ander Evangely te verkondigen ah
geene verkondigt is , want die is een vervloekinge.

Laat men nu deze twee voorftellen, by mal-
kander voegen, en neggen, dat 'er valfche Pro-
feeten met groote tekenen moeiten opftaan , en
dat men de nieuwe leere, niet tot het eyndedcr
werelts toe moeft prediken, daar uyt zal volgen.

(1) Dar

(a) Matt. XXIV; 24.
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(1) Dat wy de verlcheyden leeringen, door

de wonderwerken niet moeten onderzoeken,
maar de wonderwerken door de leere.

(2) Dat het van ons belang is, de leere van
die geene te onderzoeken , die voorgeven won-
derwerken te doen, en dat wy 't nog met meer
necrftigheyt moeten doen, als of zy zig zulken
voorregt niet aanmatigden.

(3) 'Zo wy bevinden, dat hunne leere verre
van overeenkomftig met de H. Schrift te zyn,
dezelve in verfcheyden punten tegenfpreekt, als

dan moeten wy ons het beregt te binnen brengen
dat ons de Heere geeft, wanneer hy zeyt. zie ik

hel; het u voorzeyt (a) ; derhalven wanneer men
zeyt? dat 'er wonderwerken gedaan worden,
om iets te bewyzen, dat niet alleen tegen deH.
Schrift, maar ook tegen de reden ende de zin-

nen aanloopt, zo als de verandering van 't brood
in 't wezen van Kriftus lighaam , zo men tot ons
zeyt, zie hier is de Kri/ius, of daar is de Krijïus,

zie hy is ia de Woeflesne , zie hy is in de binnenka-

meren, wy moeten dan de raad, van den Za-
ligmaker gedagtig zyn, welke zeyt, gelooft het
niet, zo men nog op deze wonderwerken, en
tekenen blyft (taan, laat ons in gedagten hou-
den, 't geen Jefus ons gezeyt heeft, zie ikheb-

he het u voorzeyt ^

Dog om nog beter overtuygt te wezen, dat de
handelwyzc waar van de Roomsgezinden zig

bedienen, wanneer zy hen op hunne wonder-
werken beroepen., geheel verfcheyden is, van
het gebruyk, en het eynde van de Goddelyke

won-

(a) Matt. XXIV: 25. (b) Hand. III: zr.

(c) Matt. XXIV: 23- zó.
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wonderwerken, heeft men maar aan te merken,

dat dezelaatfte, de eerfte middelen geweeft zyn,,

die gedient hebben, om de menfchen van de

waarheyt te overtuygen , daar de Roomfche Kerk

,

de haare , tot op het eynde bewaart , en die niet

aan het volk vertoont, dan na het 20 verre ge-

bragt te hebben, om blindeling alles te geloven,

wat zy begeert.

't Geen het byzonderfte in het getuygeniüe der

wonderwerken is , is dat ze allerley flag van

menfchen verbaazen, en dat zy ten minlten de

voorzigtige aanfporen, om de leere te onder-

hoeken , welke men zeyt , dat ze bcvcftigen ,
om

dat ze andere redenen daar toe kan hebben ; om
haar te bewegen, die aan te nemen.

Ik geloof dat wy alle door de Ervarentheyt

weten, dat de wonderwerken van Jefus Kriftus,

en van zync Jpoflelen , de eerfte bewysredenen

van 't Nieuwe Teftament geweeft zyn, die eeni-

ge indruk op ons gemaakt hebben, ten tyde

wanneer wy naauwelyks bequaam waren, om
'er zelfs van te oordeelen, en dat het die zyn,

die ons de weg gebaant hebben, om hunne lee-

re te geloven. Het uytwerkzel , dat uyt haare

wonderwerken ontftond, was het volk met ver-

wondering te vervullen en hen aan te zetten

,

om de zaak aandagtiger te onderzoeken, ik

fpreeke van die geene , die niet ten
^
eenemale

blind zyn , door de vooroordeelen ,
diezy tegen

de leere en de perfoon van den Zaligmaker had-

den. Daar valt niet aan te twyfelen , of die

geene die hun werk wilden maken, om de zaak

te onderzoeken, zouden door dit middel tenee-

nemaale voldaan , en van de waarheyt overtuygt

zyn; hoe weynig moeyte zy ook deden om met
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de Schrift te raadplegen, 't Is om deze redenen,
dat den Zaligmaker en zyne ApofteUn, tig inde
eerfte plaats van de kragt der wonderwerken
bedienden, om in des menfchen harte een weg
te baarien.^ 't Geen nog het aanmerkens waar-
digfte is , is dat in het antwoord dat de Heere
doet, aan de twee Difcipelen die Johanms de
Dooper hem gezonden had

,
(a) hy zig op zyne

wonderwerken beroept
; dog op een zekere wy-

2e en met uytdrukkingen , die genoegzaam aan-
toonen, dat hy ze tot de Schriften verzend.
Maar de Roomfche Kerk , heeft gelyk wy

reets gezeyt hebben, een handel wyze geheel te-
gen deze aanloopende ; en hoewel zy haar be-
roemt wonderwerken te doen , vind zy 't niet
gped om 'er zig , als van 't eerfte middel te be-
dienen , om ons van de waarheyt van haar leere
te overtuygen

, 't welk nogtans de natuurlyk-
fte weg is, en die meelt met de H. Schrift over-
een ftemt. Zy draagt zorg , om haar wonder-
werken niet eer aan 't volk te vertonen

, dan
wanneer het geen vryheyt meer heeft

, een
onderzoek te doen. Dit is het geen ons noot-
fcaakt

, om in de Franfche Taaie de verzame-
lingen over te zetten , die de Papijlen van
hunne wonderwerken gemaakt hebben

, op
dat de goede Protejiamen die eens mogen on-
derzoeken

; en op dat deze wonderwerken on-
derftelt zynde , dat zy dit nytwerkzel konnente
weeg brengen , hem aanfpoort , om ze na te
fpeuren. Ik bekommere my zeer weynig , of
deze overzetting voordeelig of niet , aan dc
Roomfche Kerk is

, ik ben ten minften verze-
kert

, dat zy niet dan nutbaar voor de waare
wonderwerken zyn , en tot het regte gebruyk

waar
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waar toe God ze gefchikt heeft ; na alle deze
redenen die ik bygebragt hebbe, verzoek ik den
lezer

,
zig de moeyte te willen geven , van het

Engelfche boek van de Feeftdagen
, eens na te

zien, waar van men zig voor de hervorming
bediende : Hy zal overtuygt zyn , dat de
wonderwerken

, die in de verzamelinge die
volgt, vervat zyn, niet nieuw in de Roomfche
Kerk zyn.

Vader 7'ojfaint Bridoul
, eenjefutt, fchryver

van deze verzameling, heeft een voorrede voor
aan geftelt, dewelke hy aan de Roomfchgezin-
de met deze uitdrukkingen opdraagt. „ Het
„ H. Sakrament des Autaars , in de Kerk in-

„ geftelt , om de gelovigen te voeden , te ver-
„ fterken

, en te vertrooften , is een van de
„ verhevenfte en heylzaamfte verborgentheden

„ die men indeRoomfch-KatolykeGodsdienft'
„ kan vinden , daar moeft niet minder dan een
„ God zyn , om ze vaft te ftellen , en om ze
„ ons aan te bieden , als het kragtigfte bewys

,

„ van de liefde, die hy voor 't menlchelyke ge-
„ flagt heeft , 't is zelfs daarom , dat men niet

„ zonder verwondering kan zien , dat deKet-
„ ters met alle magt te zamen quamen, om ze
,, uyt te roeyen

; dog daar is niet aan te twy-
„ felen, of zy worden donr den Duyvel neer-

„ gezet, die nergens anders na tragt , dan om
„ het geloof, dat men daar omtrent moet heb-
„ ben, te vernielen, en het gebruyk daar van te

„ vernietigen
, om de zielen zo veel te gemak-

„ kelyker ten verderf te brengen , als het on-
„ mogelyk is, dat zy langer in den genaden-daal

„ blyven

(a) Matt. XI: 4-5.
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blyven , tonder deel aan dit Hemelfche en

Goddelyke voedzel te hebben ; derhalven

zonder my de moeyte te geven , om deze

dwaze herffenen te wederleggen; welke hen

doof houden
,

op alles , wat de H. Vaders

hen daar van gezeyt, en die een fcheyding met

de rede gemaakt hebben , heb ik voorgeno-

men , hun na de lchoole der Beeften te ver-

zenden , die niet zonder een opperftebeftiering,

een byzondere neyging betoont hebben , om
deze waarheit te vereeren , en te verdedigen

,

gelyk den lezer daar van overtuygt zal kon-

nen worden, uit de verzameling , die ikuyt

veele geloofwaardige fchryversbyeen getrok-

ken heb. „

Ver-
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Verzameling van veele wonderwerken
die door degewydeHofliegedaan zyn.

Steunende op de getuygenijfeh van eerbied en
dankbaarheyt , die Beften

, Vogelen , en
bloedeloze Diertjes

, by verfcheyden gele.

gentheden aan de H. Hoftie bewezen hebben.

I.

Hen Hoftie die de Byen van de grondopnamen
,

wierd haar Bye-korf verandert in een

fihoon Kind bevonden.

Pieter de Clugny (a) verhaalt , dat 'er 'mAu-
vergne een Provimie in Vrankryk , een ze-

kere Boer was
, welke ziende, dat zyne Byen

fturven
; aan zyn Buurman rroeg , wat hy daar

tegen doen moeft, om dit quaad over te komen

,

de Buurman gaf hem ten antwoord, dat hy na
de Communie

, ontfangen te hebben een Hope,
moeft bewaren, en in een Bykorf blazen. De
Boer had deze raad zo ras niet opgevolgt , of
alle de Byen gingen met yver uyt hunne Cellen,
en na datze haar in order geftelt hadden , hieven
zy de Ho/iie van de grond , en droegen die op
haare wieken , om ze tuftchen de honigraten te
plaatzen

; da Boer ging daar op weg , om zyne
dingen waar te nemen ; en op zyn te rugkomft
bevind hy tegen zyn verwagting dat alle Byen

III. Deil. P dood

(a) Lib. I. Kap. I.
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dood waren ; dog hoe verbaaft ftond hy , wan-
neer men de Bykorf van zyn plaats lettende-,

bevond , dat de Hoflle in een fchoon Kind Was

verandert, dat tulTchen de honigraten was ! de-

wyl 't hem toefcheen dat het dood was ; nam
hy't, om 't in ltiïte in de Kerk te begraven ;

dog

wanneer hy dit wilde uitvoeren , verdween dit

Kind , en hy behield 'er niets van in zyn han-

den. Dit voorval is in het Graaffchap Clermond

gebeurt, dat wegens deze oneerbiedigheyt, na-

derhand met veelc rampen be*ogt wierd ,
die

het zodanig ontvolkt hebben, dat het een woeft

land is geworden; waar uyc blykt , dat de Byen

hulde aan de Heylige Hope doen ,
met die van

de grond op te nemen , en dezelve om zo te

fpreeken , in Proceffie in hunne Byekorven te

brengen.

II.

Fan Byen die een Hoftie in haar hyekorf bren-

gen en na een Sakraments huysje gemaakt te

hebben fiigten zy ook twee Kooren , om de

lof van God op te zingen.

Camimpre (a) fchryft, dat een arm man, die

by zyne Byen qnam
,
befpeurde , dat zy zulken

aangenamen harmonie maakten , dat hy voor ee-

nigen tyd in verrukkinge van zinnen was ; zon-

der daar van de reden te weten , de volgende

nagt, zo als hy om iets te doen, uytgieg,. floeg

hy zyn gezigt, op zyne Byen, en hoorde dat ze

vro-

(a) Lib. II. Cap. 40. Setf, i,
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vtolyk waren, zig vermaakten , en een aange-
naam gezang queelden. Hy gaf 'er aanftonts
kennis van aan zyn Dorp-Paap , daar op open-
de hy de Bykorf, waar in hy een watfen-döos
vond, die zo wit als Ivoor was , waar in het H.
Sakrament wierd gevonden, dat de Byen aan-
baden

, en dat zy twee Choren geftigt hadden

.

om de loftuytingen van hunnen Schepper te zin-
gen. De Bitfchop gaflaft, tot een Procefië om
de Hoftie wederom na de Kerk te brengen , en
men boude op de plaats , daar zc was , een heerlyke
Kapel, die tot een toevlugt voor zieke, en Ver-
drukte verftrekte, dewyl niemand wi-ft, by wat
toeval , deze Hofïte in de Bykorf gevonden was,
waren 'er twee dieven, die uyt hunne eygen be-
weging dit ontdekten, en bekenden dat ze, na
ze een Sakraments-hvLysje geftolen hadden, de
Hoftie by de Bykorf gefmeten hadden ; uit dit
wonderwerk zien wy, dat de Byen, deH. Hos-
tie aanbidden en twee Chooten maakten , om de
lof van God op te zingen.

III.

Vm Byen die een waffihen Kapel in hun By*
korf houden , oni 'er de Hojlie in te leggen.

Ccefarius verhaalt, dat een zekere Vrouw,
zo gierig was als de Boer waar van wy gefpro-
ken hebben, na datze de Communie onwaardig

-

lyk ontfangen had , de Hoftie bewaarde , om ze
in haar bykorven te brengen , om door dit mid-
del de byzwermen te vermeerderen; Eenigetyd
daar na

, had zy de nieusgierigheyt om na den
uytflag van dat middel te vernemen , en zy be-

P i vond
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vond, dat de Byen , hun God in het Sakrament

kennende; met een verwonderbare behendigheit

een wallenen Kapel
,
oprigten , met deuren en

venfters , toorens en een Sacriftie , dat zy daar

binnen een beker geplaaft hadden , waar in zy

het lighaam, van Kriftus geleyt hadden. Devrou
kon dit wonderwerk niet lang geheim houden,

zy gaf 'er de Priefter kennis van , die zig aan-

ftonts in Procesfie na.de plaats begaf. Hy hoorde

zeifs het aangename gezang , dat de Byen by het

Sakrament maakte, runtom het zelve vliegende,

en zeer daar door verquikt zynde, nam hy het

zelve, en bragt het wederom na de Kerk, en

getuygde dat hy deze kleyne diertjes haar eerbied

aan onzen Heere had zien bewyzen , en haar dc

lof van den Schepper had hooren zingen.

IV.

J)e Beyen bouwen een Kerk van wafch met een

Jutaar waar op zy het beylig Sakrament

plaatften dat zy aanbidden.

Vincent (a) verhaalt , de volgende Hijlory , daar

was zeyt hy een Boer , die door een geelt van

gierigheyt aangefpoort zynde, dienadat hy op

Paafchen de Hoftie in zyn mond ontfangen had

,

en die naderhand by zyne Byen bragt
,
zig ver-

beeldende, dat alledie 'er rontom waren by de iy-

ne zouden komen om haar honing en wafch te

brengen, dezefnodegierigaart, of om beter te

zeggen, deze volmaakte fchelm , was niet ten

cenemaale van zyn hoop berooft, alle de Byen
yan

(a) spie. Moral. Lib. 11 Difi. 1'Xh p, 3*
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van de nabuurfchap kwamen in zyneBykorven
;

dog in plaats van daar honing te maken, verga-
derden zy daar niet, dan om de eeretebewyzen,
die zy aan hun Schepper verfchuldigt waren.
Deze geheele t'zamenvloeying liep daar op uyt,
om met een liefelyk geluyd , Liederen des lofs
tot God op te heften , zo veel als deze kleyne
diertjes daar toebequaam zyn. Zyboudendaar
op , van de grond af, tot aan het dak toe , een
kleyne Waflchen-kerk , in drie kamers verdeelt,
en met pilaren onderfteunt, die met voeten en
Kapiteelen voorzien waren. Zy maakten 'er ook
een Autaar , waar op zy het dierbaar lighaam
van Jefus Kriftus plaat/ren , waarom zy rond
vlogen, haar liefelyk geluyd vervolgende. De
Boer die op dit alles agt gaf, zonder de oorzaak
van dit gezang te begrypen , was zeer blyde te
zien, dat alle de Byen van de nabuurfchap in
Zyne korven verzamelden. Dog wanneer hy
eens het voordeel wilde onderzoeken

, dat hy
dagt te gemoet te zien , befpeurde hy in zyn re-
kening bedrogen te zyn ; want de honing en het
wafch beziende , dat alle deze fwermen moe-
ften gemaakt hebben , vond hy zyn korven ge-
heel leeg; dog tot deze komende, waar m hy
het heylig Sakrament geleyt had, quam 'er zulk
een groote menigte Byen voor den dag , die in
de woede, waarin zy waren, dezen ellendigen
omringden ; en om zig over deze oneerbiedig-
heyt te wreeken , die hy voor haar Schepper
gehad had, gaven zy hem zo veel fteken, datze
hem in een jammerlyke ftaat bragten.

Deze kaftyding deed dezen ongelukkigen tot
inkeer komen , en 't bewoog hem , om zyne
zonden te belyden , zo dat hy na zyn Priefter

p 3 ging,
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ging , om zyn misdaad te biegten. De Priefter

pleegde ook raad met den Biflchop , die hem
Zey

, dat hy zig met alle zyne Parochianen in

procejjie moeft begeven , ter plaatfe alwaar deze
JByen waren. Hy was 'er zo ras niet aangeko-
men , of deze kleyne diertjens betuygden door
haar geruyfch de blytfehap , die ze wegens zyn
aangename komfte hadde, tot dat ze uyt hunne
Bykorven vertrokken, en zig in delugt verhie-

ven, om aldaar een zeer aangenaam en Heffel y k
geluyd te maken. Zo ras men dezefiykorf op~
geligt had, vond men aldaar, om zo te fpree-

Jten, dit hooftwerk van de kunft , en op den
Autaar het gewydde lighaam van onzen Heere
Jefus Krifius , dat men met veel godtsvrngt en
plegtigheden na de Kerk bragt, den lof des Hee-
ren opzingende , die door de menfehen voortaan
meerder behoorde geëert te worden

,
dewyl alle

jiefchepzelen , tot de kleynfte diertjes toe , hun~
nchulde aan hem bewyzen.

V.

Het Lam van St. Franciskus bevind zig

neerftig in de MiJJe.

Bonaveniura zeyt f'a)
, dat St. Francisku> te 7<!c-

me een Lam had , dat gemeenlyk in de M'ijfe en
den goddelyken dienil was; en wanneer dezen
Heylig wegging, beval hy dit dier aaneen voor-
name iJawe

, 't welk haar 's morgens door 7,yn

gebleet wakker maakte , wanneer zy verzuym-
qe na de Mille te gaan ; en door de tekenen die

het deed, gaf het te kennen, dat zynade Mijje

moeit gaan.

VI,
• Jfa) Iti Vita St. Franfïsci.
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vi.

Het Lam van St. Coleta viel ten tyde van de

Conjecratie op zyne knien, en ftond niet op 9

eer het opheffen van de Hoftie gedaan was.

Surius (a) verhaalt , dat de nederigheyt en 2agt-

moedigheyt van ia. Coleta zo groot was, dat de

vogelen uyt den Hemel nederdaalden , ©m in

haar tegenwoordigheyt elk om het beft te zingen,

en hadden de gewoonte van haar tafel te eeten.

'tWas dezen zagten aard, die haar aanzette om
een Lam aan te nemen, waar van men haar een
vereering deed , om dat het een onnozel en een-

voudig dier is , 't geen men onder de oude wet
tot een ofïerhande opofferde, als een voorbeeld

van Kriftus zynde, die het onbevlekte Lam is.

Deze Heylige had zo veel genegentheyt voor dit

arme beeft, dat zy 't met haar na de Kerk nam,
alwaar het, zonder het minfte gerugttc maken,
zig zo voorzigtig , en met zo veel zedigheyt ge-

droeg, dat wanneer de Priefter de Mijje deed,
en tot de Confecratie quam , dit kleync dier de

knien boog, en in deze gcftalte bleef, tot dat

de verheffing der hupte gedaan was.

VII.

Een Spin in de beker gevallen zynde , drinkt de

Priefter de zelve 5 en komt tot zyn vinger uyt.

Hennques (a) legt, dat een Monnik de MilTe

in tegenwoordigheyt van i,4 alen zyn Abt doende,
P 4 een

(a) Ad Sextum Martü.

(b) ln Fafac. S.S.Cifier, Lib.il. Diji.ró,
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een Spin in de gewydde beker viel, waar op deze

Monnik, niet wetende of hy de gewydde wyn
moeit drinken, of niet, zyn Overfte zey, van
daar mede voort te gaan. De Monnik namuyt
gehoorzaamheyt den beker , dronk hem tot de

laatlte druppel leeg , met zo veel kloekmoedig-
heyt, als yver en godtsvrugt. De dienft geëyn-

digt zynde, ging hy by zyne medemakkers , en

jeukte aan zyn vinger gevoelende , kraaude hy

zo lang , datze opfwol , en eyndelyk open ge-

borften zynde
,
zagen alle die 'er tegenwoordig

waren , de levendige Spin daar uyt voortkomen ,

die hy ingefwolgen had , en die den Abt deed

verbranden.

VIII.

Coenraad fwelgt een Spin in, met de wyn in

de beker , en komt eenigen tyd daar na uyt

zyn mond.

Sttrius (a) verhaalt het navolgende geval. Coen-

raad, BifTchop van .Konjians
,

fwolg eens een

Spin in , die in de gewydde beker was gevallen

;

ly die dit zagen, verwagten alle oogenblikken

,

dat dezen Prelaat zou derven; dog het viel heel

anders uyt ; want eenigen tyd daar na aan tafel

gegaan zynde, en iemand van hetgezelfchap be-

ipeurende, dat hy niet at, vroeg na de reden,

de Billchop antwoorde hem , dat hy zyn Hofpes

verwagte, die aanftonts zoude komen ; en na

met het hooft op de tafel gelegen , en zyn mond
geopent hebbende , quam 1

er de Spin aanftonts

uyt. Dit is het, dat onzen Zaligmaker tot zyne
Leer-

(a' zó.Novemb.Cerb'm, Lïh, 7. Cap.i. Tol, 497.
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Leerlingen zey , Schoon zy "vergift gedronken had-
den , zon 't haar niet befchadigen.

IX.

St. Norbert fwoïg ook een Spin in , en loosde

die door de neus.

De BifTchop van Belly (a) zeyt , dat St. Nor-
hert de Miffe eens in een onderaartfche Kapelle
doende , een Spin in de beker viel , die reets
geconfacreert was. Norhert, om niets te verlie-
zen, fwolg alles in. Zo ras hy de Mijje gedaan
had, bereyde hy tig ter dood, die hy als onver

-

mydbaar aanmerkte; hy gevoelde een groote kit-
teling om te niefen, dat hy als een voorloper tot
de dood aanmerkte; dog 't was voor hem een
kenmerk van liefde ; want een oogenblik daar
na, gevoelde hy dat dit dier uyt zyne neusgaten
quam. Zulken wonderdadigen voorval, als dit
was, beveiligde hem zodanig in 't geloof, dat
de fpreuk daar uyt ontftaan is, welkezeyt, Het
geloof van Norbert , de liefdadigheyt van Bernard

,

de nedrigheyt -van Mtlon
,
Bifjchop vanTeroanne.

X.

Een Kleermaker wierd door een Spin geftraff ,

om dat hy het Sakrament gelaftert had.

Thomas d'Arundel , en verfchcyden andere Pre-
laten

,
quamen op zekere tyd in de ót. Paulus

Kerk, te Londen by een, om aan de bekeering
P S van

(a) Lib. IV. Cab. 99,
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van zekeren Kleermaker rearbeyden, welke be -

weerde, dat de gewyde Ouwel niet dan ge7.e-

gent brood , en geerzins het lighaam van Kriftuf.

is. Na langen tyd over deze itoffe gézintwilt te.

hebben, en de Pre aten de hartnekkigheyt v;n
dezen man befpeurende , om in dekettery te bl/~

ven volharden , wilden ze hem dwingen , cm
zig aan hun gevoelen te onderwerpen , en God
<?n het ƒ-/. Sakramem met alle mogelyke ecrbfcd

te onderwerpen. De wederftand die hy op dit:

bevel deed blyken , was zo groot, dat het hem
zo verre bragt . dat hy tot godslaftering over-

ging, met te zeggen, dat men meer reden zou

hebben om een Spin, als het Heylig 6ak awënt

des Autaars aan te bidden ;
dog den Hemel

wreekte haar wel haart over zulke fmadelyke

woorden tegen de Goddelyke Majefteyt , en men
zag aanftonds een groote en oude Spin uyfe zyn

fpinneweb voor den dag komen , en langs een

draad van het dak der Kerke op de Hinkende

mond van dezen fchclm nederdalen
;

iy ging

in zyn lighaam, cn plaagde hem opeen irreecïe

wyzc, om te beantwoorden, 't geen in 't boek

der Spreuken gel'chreven ttaat (a) Daar op

oordeelden alle de omltanders , hem des doods

waardig ; men veroordeelde hem om verbrant

te worden , welk vonnis ook in tegenwoordig

heyt van den (b) Kanrelict van 't Koninkryk ,
in't

Jaar 1438 wierd uytgtvoert.

XL
(a) Spreuk. W.

(b) Bredek l 30 Thom. Walden Lïb, tegen Jolt.

Wiklef en andire.
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XI,
Van "Ezels die uyt de weg gaan, om plaats

veor een Priefter te maken , die het H. Sa-

krament droeg.

Cafarius (a) verhaalt, dat een oud Priefter van
de Parochie van Sf. Cole , het U. Sakraptent buy-
ten de Stad by een zieke brengende, die op een
heuvel woonde, welke moeylyk was op te klim-
men, van eenige geladen Ezels ontmoet wierd.

Dewyl de weg zo naauw was , dat de Priefter

bezyden hen niet voorby kon gaan , en dat de-
zen Grysaard bedugt was , door deze dieren om
ver gefloten te zullen worden

,
fprak haar met

Zyn gewoone cenvoudigheyt aan : My* waarde
Ezels , wat denkje ? zie je niet vïie ik drage ? ga
tog aan een zyde , om plaats voor uwen Scheppef^te

maken
, V is in zynen naame dat ik u dit bclafte.

O verwonderens waardige gehoorzaamheyt ! deze
dieren, die niet gewoon waren , dan doorkragt
van flagen te wyken , decden 't aanftonts, na 't

fteylfte van den heuvel , zonder voor eenig ge-
vaar bedugt te zyn, en haar laft te laten vallen.

De Stad smeulen houd heden sdaags dit wonder-
werk nog in gedagtenifle , en men fpreekt 'er

niet dan met verwondering van.

XII

Van Ezels die naaft malkander bleven ftaan^
om bet H. Sakrament te vereeren.

P.Orlandi(b) zeyt, dat het in de XVI. eeu'
voorviel , dat een Priefter in het gebied der fa

ti

(a) Lib. IV. Cap. 99.
(b) Jn zyn Hifiorie van de Secieteyt. torn, l.lib.
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tiantn de H: Hoftie , zonder eenige pragt of ge-
volg, aan een zieke buyten de Stad droeg ; en
dat hy op weg zynde, Ezels ontmoete, die daar
gingen weyden ; maar die door een zekere inge-
ving vernomen hebbende wat de Priefter droeg,
alle aan beyde zyden van de weg naaft malkan-
der gingen liaan , en op hunne knien gingen
nederlegjjen , ten tyde wanneer de Prielter

1

en
zyn bediende (die over dit voorval verwondert
(tonden) in het midden van deze vreedzaame
beeften doorgingen. Deze onnozele beeften
ftonden aanftonds daar na wederom op ; en om
hun eerbied voor hunnen Schepper te betuygen

,

wilden zy van het gevolg wezen , en bleven by
den Priefter , tot aan het huys van den zieke;
en na hem voor de deur gewagt hebbende , tot

dat hy weg ging , verlieten zy hem niet , eer hy
dezelve zynen zegen had gegeven. Vader Simon
Kodrïguez , eene van de eerfte medemakkers van
Ignat'ms , die toen in halte was, heeft naauw-
keurig na deze zaak vernomen , die niet dan
zeer weynig tyd daar na gebeurt is , voor dat
onze eerfte Vaders na dit Land waren Vertrok-

ken; en hy bevond het zodanig te zyn, alsmen
'£ zelve verhaalt.

XIII.

Iemand in een Ezel verandert , en de eer die hy

aan 7 H: Sab ament geeft , is oorzake , dat

hy zyn eerfte gedaante wederom krygt.

Vfkólkas de Laghi (a") en Hieronimut Mengo (b)

ellen, een verwonderenswaardige titfione,
' van 't

WÏklef e»B'n:!z. 244. (b) De Arte txorcïftica.
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van 't geene niet aan een Ezel , maar aan ïemanfi

gebeurt is, die in een Ezel verandert was. Zie

hier het verhaal.

Daar was een zekere Ridder vznjcrufalctn
,

en eenige van zyne medemakkers, die tot Fama-

gufta , de hooftftad van 't Eyland van Cyprus
,

aanquamen , om aldaar voorraad te kopen ,
dat

zy van noden hadden , om hunne reyze te vol-

trekken. Met dit oogmerk ging de Ridder buy-

tcn de Stad , en ging aan de Zeekant wandelen

;

alwaar hy een vrouw ontmoete , aan wie hy

vroeg, of ze geen Eyeren te koop had ? Deze

vrouw zo afgeregt, als Medea in't ftuk van to-

very, een jongeling van een goet gelaat ziende,

verzogt hem een weynigje te wagten, om alle

vermoeden van 't volk, dat daar woonde, weg

. te nemen , en beloofde hem alle de voorraad te

zullen verfchaften , die hy van noden had

;

dog dewyl de Ridder zag , dat zy te lang met

hem vertoefde, om haar belofte te voltrekken,

zey hy , datzc zig wat moeiten verhaaften. Eyn-

delyk bragt zy hem Eyeren, en zey hem, dat

zo zyn Schip reers was vertrokken, en hy we-

derom by haar wilde komen , dat hy welkom

zou zyn. Met deie voorraad ging hy na zyn

vaartuyg , en ziende dat zyne makkers nog niet

te rug gekomen waren, begon hy van zyne Eye-

ren te eeten ; dog hoe verbaaft ftond hy , hem

zig onder het eeten geheel verandert, enbuyten

zyn verftand te zien , zo dat hy binnen een uur

tyts zyn fpraak verloor, en als of hy geenbreyn

had, dagt hy 'er niet meer om, wat hem was

overgekomen ; en tot vermeerdering van zyn

ongeluk, bevond hy, wanneer hy t'fcheep wil-

de gaan , als men zeyl maakte , dat hy met ftok-

flagen
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flagenwierd afgekeert, om dat hy in een Ezel
was verandert. Wanneer hy zig zo behandelt
vond, endathy zig Ezel hoorde noemen, ver-
moede hy aanftonts , dat de vrouw hem betovert
had; dog om dat hy flora was geworden, kon
hy het voorval aan zyne medemakkers niet ver-
tellen

;
nogtans ondernam hy 't ten tweedemale

om in 't Schip te komen
,
dog dit gelukte hem

niet beter dan de ccrftemaal.

Zig van zyn volk dan verlaten ziende, was
hy genootzaakt na het huys van de vrouw te rug
tc keeren , die hy drie Jaaren in de geftalte van
een Ezel diende; en 't was zyn rug, die geduu-
rende dezen tyd de voorraad moeit torlfen , die
deze vrouw van noden had. Het gebeurde na
verloop van drie Jaaren, dat als deze man zo-
danig verzelfftandigt was , en na de Hcx toe-
ging, en in de Stad gekomen zynde, voorbyeen
Kerk ging, alwaar hy het geluyt van een fchel-
lctje hoorde, toen de Hoftie wierd opgeheven,
hy aanftonts na de Kerk ging; dog niet binnen
ia dezelve durvende gaan

,
uytvrceze, dat men

hem daar uyt mogt verjagen , bleef hy by de
deur ftaan ; en na zvne beenen en knien ter aar-
de gebogen hebbende , hief hy het hooft om hoog,
en boog het daar na om laag, om het Heylig
Sakrament aan te bidden. By geval waren 'er

Koopluyden van Genua, die agt op dit alles ge-
vende; en de nieuw sgierigheyt hadden, om den
Ezel aan het huys van de Hex te volgen, diezy
met flagen voortdreef: Zy gaven deRegter van
de Stad kennis van 't geene zy gezien hadden,
en deze verzekerden zig, zonder uytOcl van den
Ezel en van de vrouw. Zo ras men haar on-
dervraagde, bekende zy haar misdaat , en be-

4 loofde
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loofde aan den Regter, zo hy haar vryheyt wil-

de geven, datze na huys mogt gaan, den Rid-
der zyn eerfte geftalte te zullen wedergeven,
't geen ly ook deed; dog dat belette niet, dat

men haar niet ten vuure veroordeelde, om de

misdaat van tovery, en het vonnis wierd ook
uytgevoert.

XIV.

Een Hinde , die alle jaaren op zeker feeft een

Geytje aan de kerk van èi. Aihenogene offerde.

Roder du berger (a) verhaalt van St. Athem*
£enc , die het marteldom onder de Regeering
van den Keyzer Diokleütan leed , en welkers
Feeft men op den xvi. July vierd, nazynKloo-
fter te rug keerende , vond daar niet dan een
Hinde , die hy een zeer langen tyd opgevoet had

,

om dat men alle de Monniken in de gevanke-
nis gebragt had. Dit onnozele beeft quam by
hem , ziende zo bedrukt , dat het medelyden in

hem verwekte, zo dat hy daar mede bewogen
zynde, zyn zegen aan hetzelve gaf, en God bad
dat het zelve nooyt mogt gevat worden , of in

de netten der Jagers vervallen. Hy befwoerhet
vervolgens , dat het alle Jaren met zyne mede-
makkers een Geytje in 't Kloofter mogten bren-

gen, om de gedagtenis van deze gunft en dit

voorregt te vereeuwigen. De zaak gebeurde,
gelyk deze Martelaar het gewenfcht hadde ; alle

Jaren zag men, na 't lezen van' t kvangely, wan-
neer men de Mijfe van den Martelaar deed, een
Hinde in de Kerk komen, en een Geytje aan
den Heylige opofferen , v/aar op ze wederom

na't
(a) S.s. P. i.
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na 't Eofch te rug keerde. Dit bragt te weeg

,

dat men belafte. dat dit Geytjc tot fpyze zou
dienen van de Priefters , die op dezen dag den
dienft hadden waargenomen.

XV.

De OJfen aanbidden het Sakrament.

Cafarius (a) zeyt , dat 'er te Homel dieven wa*
ren, die in de Kerk quamen, en een koffer me-
de namen , waar alle de overblyfzelen met dc
broodkas in waren. Maar dewyl dit fteelen hen
niet voordeelig was, lieten zy alles op 't veld
blyven. Het gebeurde des anderendaags, voor
het aanbreekea van den dageraat , dat een Boer
de Offen voor de ploeg fpanJe, met een oog-
merk , om op eene van zyne Landeryen te ar-

beyden ; dezelve zeer wel liepen , tot datze op
de plaats quamen , alwaar de dieven de H: Brood-
kas hadden neergefmeeten , aldaar Honden zy ten;

eerden ftil; de Boer, die 'er de reden niet van
wift

,
fpoorde hen met woorden en flagen aan

,

om ze vcort te krygen
;
dog te vergeefs. Hy

verdubbelde de flagen
,
begon fterk' te fchreeu-

wen; dog kon deze beeften niet anders , dan aan
't fpringen helpen, om datze meer agting voor
het//: Sakrament, ah voor hunnen Mceiter had-
den. Toen verliet hy zyn ploeg, als zeer gram-
lteurig zynde, om te zien, of 'er iets was, dat

de voortgang vertraagde ; en ftondin grootevcr-
baaftheyt, de Broodkas, en de overblyfzelen die

in zyn Dorp t'huys hoorden , voor de pooten
van zyne OfTen te vinden. Hy verliet aanftonts

het

(a) III, Etek
,
Cap. VIJ+
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het veld en de ploeg, om de Priefter daar van
kennis te geven, die öp het berigt van dezen boer,
met zyne Parochianen in Procejfie , na de plaats
gingen, alwaar de heylige Ho/lieende overblyf-
zelen waren; zy bragten die «met dezelve Gods-
vrugt

,
na de Kerk

, alwaar men ze in verzekerder
plaats bragt, als waar zy voorheenen waren.

XVI.

Een OJfëndryver die een gat in zyn Stokgemaakt
had, om 'er het ƒƒ. Sakrament in te doen,
en '/ geen hem daar omtrent gebeurde.

Daar was
#
in denabuurfchap van Ingolftad , een

flad in Be) eren een arm man , die hoe eenvoudig
hy ook was, niet naliet, Godsdïenftig te zyn;
dewyl hy de Mis op alle Feeltdagen, niet kon
hooren

; dewyl hy vcrpligt was, zyne beeften te
weyden nanl hy eens een ftukje van de gewyde
hofth\ en deed het in eeri gat dat hy in de ftok
maakte, die hy in de aarde plaafte. Hyrigte zy-
ne gebeden aan de zelve , wanneer hy niet na
de Kerk kon gaan, en door dit middel aanbadt
hy het H. Sakrament. Het gebeurd eens , dat zy-
ne Oflen van de ecne na de ander kant," en het
veld dwars over liepen,dat hy de ftok na haar gooy-
de waar in de H. Hoftie verborgen was , om haar
te doen ftuyten. Dog even daar , denkend wat
hy deed, liep hy heenen om dezelve op te ne-
men, en wanneer hy op zyne knyen gmg leg-
gen

, om het te doen
;
zag hy, dat de aarde al-

waar da ftok lag daalde, naar mate dat hy de
handen ophief

, zulk een verwonderlyken geval
ontrufiehem dies te meer, om dat hy opgeftaan.

Hl. Deel. q zynde,
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ïynde, befpeurde, dat alle zyne Offen geknielt
lagen, rontom de holte die 'er gemaakt wa*>
om dus onzen Heere aan te bidden. Na dit

wonderwerk gezien te hebben, begon hy met
heete traanen te fchreyen , en gaf 'er zyn Priefter
kennis van, die daar op na den Biffchop ging,
om te vertellen, wat hy uyt den mond van den
Ofienweyder gehoort had. Daar op begafhy zig
in ProceJJie na de plaats , alwaar het wonderwerk
gedaan was, en met veel eerbiedigheyt en nede-
righeyt ligte hy de ftok op , waar in het tl. Sa-
rament was opgefloten. De Biffchop liet op de-
ze plaats een Kapel bouwen , die hy aan onzen
Zaligmaker toewydde, ter gedagteniffe , van het
wonder, dat 'er was voorgevallen, daar fchoot
ongemeen veel volk na toe, die om hun Devo-
tie te betuygen , aarde uyt dit gat haalde, (a)

XVII.

Een Schaap aanbid het H. sakrammt
in de MiJJe.

Bonaventura zeyt ons
, (b) dat 'er te Si. Maria

van Portiuncula een Godvrugtigperfoon was, die
een levendig Schaap aan St. Franfiskus vereerde,
dat hy gewillig aannam, om dat het een zinne-
beeld van onnozelheyt en van eenvoudigheyt is.

Hy vermaande dit dier in het Kloofterte leven,

zonder de Monniken , de minfte ongeruftheyt
aan te brengen, wanneer deze Monniken na 't

Koor

(a) Zie de eerwaardige Vader Luk. P'melli op het eynde
van zyne Meditatiën over de verborgenthijt van 't H
Sakrament. (b) in vita St. Erancisci.
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Koor gingen
, begaf dit Schaap zig na de Kerk '

en na dat het voor het Autaar van onze lieve
Vrouw, op zyiië knyen lag, begon het te blaa-
ten als of het groette en by de opheffing van 't

H\ Sakravent
, van de Miflë ging het ook op zy-

ne knyen leggen om Zyn aanbidding te vertoonen.

XVIII.

Een wilde Endvogel komt met zyne Jongen
uyt een meyrtje , om na de Kerk te gaan.

(a) Daar is in eenevan de voorfteden van Mom-
fort in Bteta&ne een Parochiale Kerk , van Si. Ni-
kolaas en een weynig verder ziet men een Meyrt-
je, dat n/et ver van eenKafteel leyt; in het zelf-
de gebied geleegen ; men heeft een eeuw oftwee
lang een wilde Endvogel , t' elkens op den ix.
Met. den dag van St. Nikolaas

, met veele van
zyne jongen

,
uyt het Meyrtje zien komen door

drie of vier duyfent menfehen heenen dringende,
Om zig na de Kerk te begeven , alwaar hy ee-
nigen ryd bleef, zonder eenigzins verfchrikt te
worden

, waar op hy zeer geruft na 't Meir te
rug keerde, met zyn gezelfchap. 't Is eenige
jaaren geleden, dat hy nog hetzelve deed, hoé-
wel zo veel niet. En 't gebeurde niet alle jaaren
gclyk voorheenen, wanneer een zeker Edelman
van dit land, die men Lhwdelut noemt , en die
de nieuwe Religie toegedaan was, deze Ht/iory

Q * als'

(a) Dir wonderwerk word door den Üeeri' eigent
ni zyn Hijlory van Bntigne.m vynl Boek pag. 63'en
64. verhaalt, en door Jan Bapiijl Fulsofius L,b, de Mi-
raculis.
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als de u'vtvindingvan een Priefter aanmerkte ;
in

de ftad kontfort ten eeten zynde
,
quam deze

wilde Endvogel en men zou gezeyt hebben , dat

het niet was, dan om aan deze ongelovige te

toonen , dat hy daar van onderrigt was ,
liep

aanftonts met zyn gefelfchap na de Kerk ,
alwaar

hy deze Endvogel zag ingaan, en eenigen tydt

daar na wederom na de plaats te rug keeren

,

van waar hy gekomen was , dezen Edelman volg-

de hem met de oogen tot aan hetmeyr , en wan-

neer men naderhand met hem van dit geval fprak,

had hy niet te zeggen, zo deze zwygen zullen

zelfs de fieenen fpreeken.

XIX.

Ander wonderwerk van de Endvogels.

Nieremberg{z) verhaalt, dat men in het Meyr

van Lagenne in Ierland, jonge Endvogels kan

zien, onder deze die men ten tyde van&. Co-

leman zo tam gemaakt had,dat z-y niet weg gingen

,

hoewel men 'er by quam ;
zy kwamen aldaar ten

getale van xvi by een: maar aanftonts wanneer

men eenig leet aan de Kerk gedaan had ;
alwaar

men het H. Sakrament bewaarde , ofaan de Gees-

telykheyt; verlieten zy dit meir, zy vlogen en

weeken na een ander, dat zo verre was om
niet na het eerfte te rug te keeren , tot dat men

voldoening aan deze Kerk , of Kerkelyke gedaan

had; die men had verongelykt , endatmenhaar

van alles bevreyd had. En op dat men deze vol-

doening

{t]E* Silvejt. Gyald. Ük, II. T)e MïwalU in Europa.
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doening niet uytftelde, bedorven de wateren van
het Meyr by de afwezentheyt , van deze dieren,

die voorheenen zo klaar als Kr ïftal waren, zy
wierden modderagtig en (lonken zo qualyk , dat

zy menfchen nog beeften konden dienen.

n Dezelve Schryver voegt 'er by, dat zo ie-

mand de ftoutheyt had, om het minfte quaad aan
deze vogelen te doen , die de befchermers en
verdedigers van de Kerk waren

,
zyn misdaat

bleef niet lang ongeftraft. Hy zeyt ook , dat

een (a) Wouw ofkuyken dief , met zyneklaau-
wen, een van deze kleyne Endvogeltjes weg
gevoert had

,
op een boom ging zitten om het

te ontweyen, maar dat alle zyne leden zo hart

wierden dat hy de prooy niet kon zien , die hy
tulTchen zyne klauwen had. Het gebeurde ook
eens , in 't felfte van de winter, dat een Vos
eene van deze kleyne magtig wierd, dog het

kofte hem het leven, men vond hem 's anderen

daags in een hol dool dat by 't Meyr was en die

eerwaardig is, om datze de verblyfplaats van S.

Colman geweeft is , deze Jonge Endvogel by de

doortogt ftaanblyvende, had hem de ademhaling

benomen.

XX.

De Maagt Maria vertoont baar in een

droom aan een Vrouw.

1 Het gebeurde eens
,
by 't leven van St. Joris

cerfte BiCchop en Apoftel van falay dat eene vrou

Q 3 van

(a) MiJan.
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van dit land, die de vierden daagfche koorts lan$

gehad had
,

fliep , en geduurende de flaap hoor-
de zy een ftem, welke zeide (la op, tnvlu^tna
de rots van Anïs , aldaar zal ik u genezen. TLy ge-

hoorzaamde ten eerlten aan dit gebod, en wan r

neer ze op de aangewezen plaats quam, vond
zy daar een groote vierkante fteen, die na een
Autaar geleeit, zy ging 'er op zitten, en na in

flaap gevallen te zyn, verfcheen de Maagd Ma-
ria haar , in den droom , en zey haar , dat zy by
haar wakker worden genezen zou zyn, en dat

ze deze plaats verkolen had , om aldaar in 't

vervolg 'vereert te worden.
De zaak viel voor

,
gelyk zy voorzeyt had,en de-

ze vrou ging 'er aanltonts kennis van geven aan
Sr. Joris, die zig na de rots begaf, alwaar hy
nader van de wille van Muria verzekert wierd,
door een nieuw wonderwerk, hy klom op den
top van den berg, en van daar, zag hy om laag

de rots van Curnefile de plaats alwaar tegenwoor-
dig, de Kerk van onze lieve vrou is

,
geheel met

fneeuw bedekt , hoewel 't op deii xt July was.
Met een quam 'er onyerwagt, een hart voor

den dag, en liep rontom dit fneeuw, om de
omtrek van de Kerk af te ftreepen , die men al-

daar bouwen moeit en daar op verdween het uytde
o.^gen, van alle, die 'er tegenwoordig waren,
Sté Joris boog zig ter aarde, om de voetftappen
van de Goddelyke voorzienigheyt aan te bidden,

en gaf lalt om zonder uytftel een fterke heyning
te planten, zo als het hart zyn voetftappen gezet

had, op dat men dezelve nietmogt ontheyligen;

dewyl men genootzaakt was , alzo men aan-
ftonds aar, de Kerk niet kon arbeyden, om dit

tot een bequamer Jtyd te verf:huyven.

St. Joris,
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St. joris vergenoegde zig dan met de plaats

aan te wyzen , waar de Kerk (taan moert , maar
de Prelaten die op hem volgden , hadden geen
moets genoeg, om dit gebouw teondernemen

,

totdat st. iosfi, na dat hy tot Biflchop van de-

ze plaats in gewydwas, degrondveften daar van
ley, waar toe hy bewogen wierd , door het

wonderwerk dat volgt.

Daar was by zyn tyd een Dame van de door-
lugtige Familie van Polignac , die met een lam-
migheyt bezogt zynde, in de droom van de
Maagd Maria berigt ontfing, dat zo zy haar

genezing begeerde, zy op den berg genaamt Puy
d 7 AnU en opeenfteen moeft gaan zitten, die als

een Autaar gemaakt was
,
zy quam aldaar , en op

de Heen gezeten zynde, lliepzy , en bleefin dien

ftaat, tot dat een fcngel haar opwekte, toen zag
zy de moeder Godts, omringt van een menigte
Engelen en Maagden, en zy bevond haar voor
haare voeten ter nedergebogen De gelukzalige

Maagd, zey haar, dat ze baar Zoon moeit be-

denken, voor haar wederbekomenegezontheyr,
en den Biflchop te gaan berigten dat zy begeer-

de dat hy een Kerk op deze plaats boude , ter

aanroepinge van haar H. Naam , en dat hy dc

BilTchoppelyke ftoel van f^ela\ aldaar moeft over-

brengen, volgens de laft, die zy aan St. Joris

zyn voorzaat, des wegens gegeven had.

Het befluyt word daar toe genomen , en St,

Vosji ging na Home alwaar hy in 't Jaar 224.

aanquam , om daar toe verlof van den Paus te

verzoeken, Calixtus die toen de Kerk regeerde,

ontfing hem zeer gunliig, en na. hem 't geen

hy verzogt had, toegedaan te nebben
,

gaf hy

hem een boukonften aar genaamt Scutair om dat

Q 4 werk
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te ondernemen, ^ie Kerk wierd binnen weynig
tydgebouwtenvoltoyt

;
dog dewyl 'er fwarig-

heden gevonden wierden, om 'er deinwyingvan
te doen , om dat men niet wilt van waar men
overblyfzelen zou J-rygen; om ze 'cr in te bren-

gen was dezen H. Bifichop van gedagten, om
met Scutaris wederom na Rome te gaan , om ze

van den H Vader te verzoeken , des avonts voor
hun vertrek ; namen zy affcheyt van het volk

,

en floten alle de deuren van de Kerk wel vair,

en begaven zig des anderendaags op weg , zo ras

als ze by de Lo'ue quamen, dat een rivier is,

die een vierendeel myls van de ftad af is, ont-

moeten zy twee eerwaardige Grysaarts aan wie
St. P'otfö vroeg, waar zy henen gingen, en wat
hen bewoog, in deze quariieien te gaan, 7,y

antwoorden hem, wy zyn van wegen den Paus
van Rome gezonden , aan denBiflchop Vosfï, om
hem deze twee dooien met overblyfzelen ler

hand te (lellen ; deze H.BüTchop bedankte hen,,

en verzogt met een de vryheyt, om ze zelfs na

den berg te dragen
,
zy antwoorden daar op,

dat zy niet voornemens waren, verder te gaaii,

en daar op gaven zy aanftonts de cverblyfzelen

en de getyboeken over, die zy by hen hadden;
dog eer zy fcheyden, zeyden zy denBiflchop en

Scutair
t
om hen van de waarheyt van 't geenzy

zeyden, te overreden. " Weet dat wanneer gy
,, voor de Kerkdeuren' komt, die gy met de

„ fleutel gefloten hebt zy van zelfs zullen open

„ gaan; cn gy zult binnen in de Kerk 311'taan-

gedoken waskaarfen vinden, en den Autaar

: , met de H. Oly beftreken, gy zult een lieflyk

,, geluyt van Engelen hooren en de aangenaam-

„ fte geur ruyken , daar op verdweenen deGrys-

?)
aarts, Zo
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Zo ras als de Biiïchop in de flad te rug ge-

keert was, belafte hy 'tvolk, zig tot een Pro-
cesjie gereet te houden, en dezen Prelaat begaf
zig blootsvoets na de Kerk, van alle deinwoort-
ders van de Had vergezelt zynde, zo haalt zy
dezelve naderden

,
gingen de deuren van zelfs

open, en zy vonden 311 amgeftoken waskaar-
fen , en alle de andere omftandigheden , zo als

de Grysaarts hen voorzcyt hadden ; deze Bis-

'lchop naderde het Autaar , dat hy met deH. Oly
gezalftvond, en zette de overblyfzelen op de
zelve, na de Mille en de inwying plegtig gedaan
te hebben , verklaarde hy uyt de naam en door
't gezag van onzen H, Vader, de Paus, dat de
Billchoppelyke Stoel van l/elay , te Puy de Ams,
in 't Latyn Aaitium , zou overgebragt worden,
't Is tegenwoordig een van dedoorlngtigfte , en
oudlte Kerken, van onze lieve vrou, die 'er in

Europa zyn, (a)

xxr.

. Hiftorie van een Bezetene*

Caefar'm (b) zeyt, dat een Priefter een Beze-

tene befvvecrende , aan den Duyvel vroeg , waar-
om hy zekere vrouw, genaamt Hardtfe , zo el-

lendig geplaagt hadde ? Zy heeft het wel ver?

dient , antwoorde deze bóoze geelt , want zy
heeft hetHeyüjreSakrament over haareKooiengezaayt.

Dewyl deze Prielter dit antwoord niet begreep,

Q S en

(a) P. Odi. G'ijfe in zyn Hifloryvan onze lieve Vro'j

van Puy. (b) Ub. IX: Gap*. 9.'
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cn dat hy zag daar van geen nadere verklaring

van hem te konnen krygen
,

ging hy na deze

Hardife, aan wie hy het antwoord zey, dat de

Duyvel hem gaf, en waar van hy den zin niet

verftond. Ik verfta het wel, zey hardife; dog
ik heb het nooyt aan iemant verhaalt. Gy moet
weten, voegde zy 'er by, dat ik nog zeer jong
zynde, de Tuyn bearbeyde; dogdewylze geen

voordeel genoeg gaf, om dat de Rifp alle de

kruyden opaten , verftond ik eenigen tyd daar

na, van een vrouw die voorby ging, dat ik om
dit te verhelpen , een gewydde Holtiemoefl: ne-

men, en dezelve kruymelen , om ze dan over

de kruyden te ftrooyen, en dat dit dezelve zou
doen waffen. Ik deed het .

zey ze; dogtotmyn
ongeluk, gelyk gy ziet. Ziedaar 't geeu de Duy-
vel meende, wanneer hy zey, dat deze vrouw
het allerheyligiie en allerhooglte over haar Kool
gezaayt had.

XXII.

JVat Keyzer Rudolf deed , wanneer hy een

Priefter outmvc te, die het H. Sakrament

hy een zieke bragt.

Rudolf, Graafvan Habsbwg ,
die naderhand tot

Keyzer wierd verkooren , eens op de Jagt gaan-

de, hoorde hetkleyne klokje, dat men voor het

JH. Sakrament belt, dat een Priefter aan een zie-

ke draagt. Aanllonts keerde hy te rug , om het

te gemoete te komen, en zo ras hy'er by was,

trad hy van 't paard , en bood het zelve een

Priefter aan , om over de Rivier te gaan , en

volgde te voet. Na dat de Geeftelyke de Com-
munie
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wunïe aan de zieke bedient had , keerde hy wc^
derom te paard na zyn Kerk , alwaar dezen Vorll

hem ook te voet volgde. Daar op bedankte hem de

Prielter , en wilde hem zyn paard wedergeven,

't Behaage God niet
,
zey hy , dat ik een paard

ontheylige, dat God geheyligt heeft
;
myn paard

is voor God, en ik geef het aan de Kerk. Dezen
Vorft nog niet vergenoegt zynde, vandezegifte

gedaan te hebben, gaf niet alleen een jaarlykze

inkomfte tot deszelfs onderhoud, en tot voed-

zel voor dit dier ; maar ook om 'er een ander

,

ten dienfte van de Kerk, voor te kopen, wan-
neer dit ftorf. (a)

XXIII.

Het Paard van een Jood bewyft eerbiedbjjeyt

aan een Priefter , die het H:Sakramenc ly

een Priefter bragt.

Een Priefter, die het H:Sakrament droeg, ont-

moette een Jood te paard , deze verdubbelde zy-

ne treden , om deze ontmoetinge te ontgaan ;

dog hoe hy zyn paard ook aanjoeg, endelpoo-
ren gaf, om dus niet genootzaakt wordende te

knielen, dit onnozele, beeft boog zig, en ging

voor het H: Sakrament op zyne kujen leggen,

en wilde niet ppftaan , eer de Priefter voorby
was. Met een hoorde men een ftem uyt den
Hemel, welke zeyde , Lrken uw Schepper, die

gy ontkent uyt de Maagd Maria geboren te zyn. De
Jood aanmerkingen nemende op het geene het

paard

(a) P. Gualt. Paulus in fuis de Euch. Rithmis.
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paard deed , en op de hemelfche (tem die hy
hoorde, bekeerde zig, en wicrd gedoopt, (a)

XXIV.

Een paard weygert zyn weefter te dragen , waar
hy 'voornemens was beenen te gaan , om dat

hy de mijfe niet wilde hooren.

Nicolaas de Laght (b) zeyt, dat Zeker perfoon

op een Zondag zekere dingen wilde verrigten

die hy te doen had
,

eenige Geeftelyken ont-

moetten , die hem vermaanden de MiiFe te hoo-
ren, eer hy voortging. Dezen man begaf zig

wel na de Kerk ; maar het ongedult dat hy had-

de , liet het hem nier toe om te wagtcn , tot dat

de Miflè gedaan was. Hy ging 'er dan eer uyt ,

en zoo ras hy by 't paard gekomen was
,

fteeg

hy 'er op
;
dog wanneer hy 't wilde voortdry-

ven, kon hy 't nog met de fweep, nog met de
fpooren voortkrygen. Zulk en buytengewoone
hardnekkigheyt van dit paard, deed de meefter

aanmerkingen maken , en eyndelyk klom hy 'er

af, en hoorde de MuTe van 't eenc eynde tot

het andere. Na dat den dienfl: geè'yndigt was

,

klom 'hy wederom op 't paard, dat niet meer
weygerde om hem te dragen , w aar 't hem be-

haagde het zelve te befrieren ; en 't geen daar on-
trem: neg het zoncjerlirigfte is, was

,
dathy zyne

taken in minder tyd , ea met beter nytflag ver-

rigte , als hy gehoopt had.

(a) Prompt. Difc. Excompl. 31.

(b) Alex. Eber. Lucit. de Oiar.

XXV.
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XXV.
Fan paarden die het leven verliezen , om datze

de eere bewaarde , die men aan 't Heylig

Sakramcnt verfchuldigt is.

Na dat de Maarschalk eT Aumont de Stad Po-

riaan in Vrankryk onder de gehoorzaamheyt van

de Ligue gebragt had, pionderden zyne Krygs-

benden de Parochie Kerk ,
zy namen zelfs de

Broodkas met gewyde Hoftien, en bragten die

in de ftal , alwaar hunne paarden waren , daar

2y de zelve ledig maakten, en wierpen die, na

datze die met haver vermengt hadden , ia de

krib, om dus tot voedzel van hunne paarden te

verftrekken. Dewyl deze beeften niet konden

wyken, om datze aan de Ruyf vaft waren ; om
het fchrikkelyk ongeluk voor te komen , dat haar

had konnen bejegenen
,
zag men eensklaps het

vuur van den Hemel nederdalen, dat op deze

onnozele nederviel , en dezelve doodde, zonder

het halfftcr te treffen., 't Is aldus dat de paarden

het leven verlooren, om dr misdast en oneer-

biedighcyt voor te komen , waar aan de ketters

hen , ten opzigte van de gewydde Hoftien ^ wil-

den fchuldig maken, (a)

XXVI.
Een Geyt voed een Kind op , dat aan V H.

Sakramcnt was belooft.

Treterus (b) zeyt, dat 'er in Poolen een kind

weg geraakte, zo dat zyne ouders in driejaaren

daar

(z) P.Federe. Hift. de la Prov.de S. Bonavent.

(b) Over Bzovius Tom. V. p. 105. op het eynde.
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daar van geen kennis kregen ; tot datze , na hun-
ne gebeden ten Hemel opgezonden te hebben ,

een belofte deeden , wanneerze kenniflè kregen
waar het kind was, datze in bedevaart na 't H:
Sakrament in Pafname zouden gaan. Men vond
dit kind in een Bofch

, en men zey , dat het ge-
duurende de tyd dat het weg geweeft was

,
door

een wilde Geyt gevoed was, die, behalvendat,
alle nagten ook zorg gedragen had, óm het voor
de koude te befchermen.

XXVII.

Fan Honden die de hóón wreeken , die men hei

H. Sakrament aandeed.

Optatm Milevitanm verhaalt , dat de Dona-
tillen . ketters zynde , de H: Hoftie aan vreemde
Honden gegeven hadden ; maar dat de honde,
om deze Heyligfchendery en hoon te wreeken

i
diezy aan.hun Schepper begaan hadden, in plaats
van het H. Sakrament aan te raken, op hunne
Mecfters aanvielen , en dezelve in ftukken beeten.

XXVIII.

Een hond word van den hemel geftraft , om
dat hy gerugt maakte , wanneer men de

Mijfe deed.

Men leeft in het leven van de gelukzalige Dal-
majxus Mcnerio , van de Domimkaner order , dat hy
in cm Gezantfchap, die hj aan 't Kloofter van
Kaftellen deed, aanmerkte, dat een zekere Da-

me
,
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me, genaamt Ville Nenfve , die in de Kerk Van
zyn Kloofter de Mis ging hooren , een Hond
medenam, die een halsband met bellen om had-

de , welke veel gerugts maakte. De Monnik
verzogt deze Dame, haar hondje t'huys te la-

ten blyven, 't geen zy beloofde. Het gebeurde
op een andere tyd, dat zy alleen uytging, om
zig na dezelve Kerk te begeven, na datze dit

beeft in ecne van de vertrekken van haar huys
had opgefloten ; maar door de onagtzaamheyt
van een Dienftmeyd, die de deur daar van open-
de , vond het beeft: middel om het te ontko-
men , en na de Kerk te gaan , alwaar zyn Mee-
ftres was. Zo ras hy 'er in was

,
begon hy te

janken en met zyne belleneen gerugt temaken,
dat de godtsdienft van den Priefter , die den
dienft deed, daar door belet wierd. Waar op
den gelukzaligen Dalmafius , de oogen na dcti

Hemel opheffende, den Heere bad, niet meer
toe te laten , dat dit beeft hem geduurende de Mifle
ontrufte. O verbazend wonderwerk ! aanftonts

zag men een groote hond , die fwart en ruyg zyn-
de , en die men nooy t gezien had , die met zo veel

woede de halsband en bellen vatte, dat het kley-

ne hondje uytgeftrekt op de plaats bleef leggen

,

ent'zedert heeft men deze groote hond en de bel-

len nooyt meer gezien De ftilfwygentheyt is van
zulken volftrekten noodzakelykheyt , om de hey-
lige offerhandevan de Mifife wel te bedienen , naar
't verhaal van Ambrofius , dat 'er een zekere Prie-

fter was, die aan de KikvorlTen , die eenige tree-

den van de Kerk kwaakten
, belafte, geduurende de

MuTe te fwygen
i 'tgeenzy aanftonts deden, (a)

XXIX.
( a) Lib. III, de Inftit. Extrair dek vie du Bienheureux.
Dalmafius Nic. £y raeric. Jaq. Bleda. Mirac. 153. p. 2.96.
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XXIX.

Een Hond eerbied en bid het H. Sakrament
aan , en ftraft de godtslaftering van zyn
Meefter.

Nicolaas de Laghi verhaalt in zyn boek van de
Wonderwerken van het H. Sakrament, dat een
Jood de lloutheyt hebbende, om een fchrikke-
lyke godtslafteringe tegen het //. Sakrament uyt
te braken , en te zeggen , 2.0 de Kriftenen het
aan zyn Hond wilden geven , deze geenfwarig-
heyt zou maken , om ze op te eeten , zonder
de minfte eerbied voor hun God te hebben. De-
ze van zulken ergerlyken redevoering getroffen,
eu zig op de voorzienigheyt betrouwende, be-
flpten, om 'er een proef van te nemen. Ten
dien eynde fpreyden zy een fervet op de tafel

,

en leyden daar verfcheydene Hoflien op , onder
dewelke maar eene gewyd was ; daar op zette
men de uytgehongerde Hond op tafel , die ze
alle na malkander begon op te eeten , tot dat hy
tot die gewyd was komende, opzyneknien ging
leggen, zonder dezelve aan te raken, en wierd
zo boos op zyn Meefter, dat hy dezelve by de
neus gevat hebbende, hem zodanig tulTchen 2y-
11e tanden vatte, dat hy ze wegnam, fa) Dit
is het, 't geen Mattheus zeyt: hn geeft het heylige
den honden niet, op datze haar tmkeerende u niet
en verfcheuren.

XXX.

fa^ Jakob.<3e Voragine, in Feflum Corporis Chridü
De Ughi Trad:. XIX, Cap. 96.
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XXX.

Een Poolfcbe Boer van de woede van twee dolle

honden verlof! zynde , door het teken van 't

kruys te maken , en door de belofte die hy
deed, om in Bedevaart na V H. Sakrament
te gaan.

Treterus (a) verzekert, dat een PoolfcheBoer
op een 'Zondag in 't Boich gegaan zynde , om
aldaar een groote boom ter neder te werpen

,

zonder agt op de heyligheyt van den dag te heb-
ben

,, in deze bezigheyt zynde, zag hy een Jon-
geling van zyne vrinden by hem komen , met
wien hy at; geduurende de maaltyt , merkte hy,
dat 'er een boom digt by hem was , die met Gom
was voorzien , en hy hielp dezen jongen daar op
klimmen, om de zelve te verzamelen, meteen
begon de boom, die hem reets Veel moeyte ge
kolt had, na de aarde te hellen, viel' op deze
jongen, en doodde hem. De Boer was over dit

voorval zodanig verfchrikt, dat hy na het Dorp
om hulp ging; dog ontmoette onderweg twee
fwarte honden , die vinnig op hem aanvielen.
Hy verdedigde zig niet, dan met het teken van 't

kruys, en deed met eenen een belofte, datinge-
valle hy de woede van deze beeften ontkwam,
dat hy in Bedevaard na 't li. Sakrament in ïofnanie
zou gaan; en dtwyl hy ze voor honden aanzag,
die uyt de Hei quamëft

, gelyk 't inderdaat ook
waren, zag ze haar lullig uytfehudden, haar op
een yflelyke wyze tieren , en een menfehelyke

III. Deel. R ftem

(a) By Bzovium tom. V.
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,
zeyden zy tot hem ,

Zo gy u

van deze wapenen niet bedient bad tot -verdediging
,

was 't niet alleen met uw leven gedaan geweefl
,

maar gy had zelfs na Ughaam en Z'ele tot de ver-

doemeaijfc "vervallen. De Boer blyde zynde, zig

buyten gevaar te zien, droeg zorg dathetdoode

kind-'bggrayentJ^^^ITgtr% , om aan zyn ge-

lofte te vokfoen, na Pofnanie , om aldaar het/7.

Sakrament aan te bidden, en God voor zyn ver-

loffinge te danken.

XXXI.

Een Edelman die de Mis veragt had ,
kreeg een

kind, met de kop van een Windhond.

Daar was in de Nederlanden een Edelman,

die van de jagt zyn eenigfte bezigheyt maakte,

zelfs tot veragting van de Mis en den Godts-

dienft • waar over zyn vrouw , als een deugtza-

me vrouw zynde , hem dikwils beftraft had.

Onder verfeheyden kinderen , die zy had ,
wierd

'cr een met de kop van een Windhond geboo-

ren. De Moeder en de andere vrouwen ,
die

by de vertoning waren , ftonden op het gezigt

van dit monfter zeer verfchrikt, en vonden goet

om het in ftïlte , zonder gerugt ,
te begraven.

Zo ras de man te rug kwam, en men hem ge-

ze^t had , dat zyn vrouw bevallen was ,
wilde

hy het kint zien ;
dog dewyl men hem geen

antwoord gaf , en alle de vrouwluy hul lwegen

,

trok hy zyn degen uyt, en dreygde haar _
alle ^te

dooden , zo zy hem het nieuwgebooren kind met

vertoonden. Zyn vrouw ondernam 't hem te

ftillen , en na hem de zaak ,
zodanig als hy was

,

ver-
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vertelt te hebben , vertoonde zy hem dit klyne
kind, en zeyden met een, dat dit de vrugt van
de veragtinge was die hy des Zondags by de of-
ferhande van de Mis gepleegt had; op deze' ver-
tooning was de man zo verbaan;, en getroffen,
dat hy van dit oogenblik af, van leven verander-
de, en zo veel eerbied voor de Miffe betoonde,
dat hy geen een dag verzuymde zonder die (tot
ftigtinge van zyn geheele Familie) te hooren. (a)

XXXII.

De yver die een Hond voor het H.
Sakrament betuygde.

De Hoftle die men van de Hond van Lijfdon
verhaalt, word als een wonderwerk aangemerkt;
vader (b) Nieremberg verhaaltze omtrent met de-
ze bewoordingen. Daar was te Lijfabon by de
heylige Juftina een Biegtvader die een hond van
een gemeene groote, en witte plekken had, 't
zedert twee Jaaren , had hy de gewoonte om
het H. Sakrament te volgen, wanneer men 't zel-
ve na de zieken bragt

; dog 't was niet dan ver-
lcheyden Jaaren daar na , dat men 'er agt op
gaf, zo ook op verfcheyden andere onhandig-
heden

, die verwonderinge baarden.
( I. ) Alle avonden , wanneer men de Kerk-

klok luydde, om de eer te herinneren die men
het H. Sakrament. moet bewyien, ging de Hond
ten huyze uyt, en keerde eenigen tyd daar na,

R 2 te

(a) Joh. Herold. 2. Discip. Serm. 22 Nicol. de.
Lagki rract. VI. Dift. 12. Cap. tu. pae. 259.

(b) In Hilioria Naturali. * ö
.
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terug, wanneer men het teken gaf , dat de Pries-

ter met het Sakrament uytging
,
ging hy ten fpoe-

digften wederom na de Kerk , en wagte tot dat

men 'er met het Sakrament van het Avondmaal

,

.uytging , dat men onder een gehemelte droeg.

Daar op na de kinderen gaande, die voor af
gingen liep hy» dan eens aan de eene dan aan de
andere zyde , als of hy order omtrent de Pro-

cejfie wilde ltellen , die men ter eere van Jefus

Kriftus deed.

Deze, Hond hoe zagtzinnig en vreedzaam hy
is. en hoe zeer ook tot menfchen gewent, wil
by deze gelegentheyt aan niemant gehoorzamen,
nog zelfs zyn meelter kennen, fchoon hy hem
roept. Hy gaat alleen tot aan het huys, van de
zieke, en onthoud zig by de deur, of op de
ftraat, daar na geleyd hy onzen Heere wederom
na de Kerk en wykt 'er niet van daan, eer het

Sakramcnt in het §akrament$-\\\F]i)t gebragt is.

Ten II. Op zekere avond, als hy de klok hoor-
de luyen om het $*krament buyten de Kerk te

brengen, wilde hy naar zyn gewoonte uytgaan;
dog dewyl hy de deur van 'thuys gefloten vond;
ging hy in zyn Meefters kamer, liep verfcheyde
reyzen rontom zyn meefters bed, en blafte op
een aangename w?ze; denkende dat de deur,
door dit middel zou geopent worden. Dog de-
wyl men 't geen hy zogt niet begreep, ontmoe-
te hy by geval een huysgenoot, die nog niet te

bed was, hy ftreelde, en vleyde'en liep rontom
hem, vatte hem eindelyk by de klederen, en
trok hem na de deur. De knegt opende die , en
de hond liep regtftreeks na de Kerk, en quam
niet t' nuys, eer men 't //. Sakrsment te rug ge-

bragt had,

III. Op
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III. Op een andere tyd., als hy het H. Sakra-

ment vergezelde, ontmoete hy een Kramer die

by een Fonteyn fliep, houdende zyn Ezel by het

toom, deze hond liep na hem toe, en hield niet

op met blaffen, eer hy wakker was, op zync
knyen lag, en het //. Sakrament aanbad.

IV. (Jp een ander tydt , het H.Sakrament vol-

gende , ontmoette hy een Boerin op een Ezel,

begon aanftonts te blaffen, en op deze vrouw
aan te vallen, die zeer verfchrikt was en behal-

ven dat verwondert dat men haar geen bcrigt

gaf van 't geene men droeg, fteeg af , en bad het

Sakrament aan, toen liet de hond haar met vre-

de, en ging zyn weg, zonder eenig gerugt te

maken.
Ten V. Nog op een ander tyd, in 't gevolg

van de H. IfojUe zynde ontmoete hy een Edel-

man te Paard , en die niet genegen fchecn , om van
't Paard af te komen : 't geen de hond met zo
veel verwoetheyt deed blaffen ;

dathy hem noöt-

zaaktc af te komen en Jefus Kriftus aan te bid-

den. Het Paard quetfte de hond door een fchop

aan zyn poot, de Edelman belafte aan zyn
knegt, daar voor zorg te dragen

;
dog de hond

wilde liever het H. Sakramettt volgen, dan zig

te laten ophouden, eer hy t' huys was; om zig

dan door de dienaaren van zyn meetier te laten

genezen , die het ook binnen weynig tyd deeden.

De zelve Vader verhaalt verfchyden andere

omftandigheden , waar in dezen hond zynen y-

ver, voor het li. Sakrament van het Avondmaal
blykt, en wat men ook in 't werk Helde om
hem deze goede geneygtheyt te doen na laten ; vol-

harde hynogtans ten tyde wanneer deze eerwaar-

dige Vader in 't Jaar 1635-, deze Hijiory fchreef.

R 3 XXXIII.
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XXXIII.

Duyven die op het hooft van iemantgaanrufte,
zyn een voorteken van oppergezag.

Turfeleyn zeyt, dat men dikwils gezien heeft
dat duyven, diezig op het hooft van de Priefters
ter neder zetten , wanneer zy de offerhande van
de Mi/Fe deden; gelyk dit te Kentigerne'm Ier-
land te St. Cunihert aan de gelukzalige Anfelmus
en aan de gelukzalige StFranfiskus deden , 't zel-
ve gebeurde ook aan Paus Gregorius de IX , wan-
neer hy de Mis in de woefteyne van Camalduli
deed , 't geen een voorteken was , dat hy eens
Paus zou worden. Eyndelyk gebeurde dit aan
Marcel de Ir, terwyl hy den dienft in de Kerk
van onze lieve vrouw van Lorette deed ; als een
taftbaar kenmerk van de opperfte waardigheyt
waar toe den Hemel hem riep. 't Geen nader-
hand aan hem door de moeder Godts beveftigt
wierd

, ten tyde wanneer hy de MnTe voor de-
ielve Autaar deed.

XXXIV.

Van Duyven > die de Oofterfche Biffchoppen
berigt van de Heyligheyt, van de Offerhan-
de, en van den Paus , die de zelve viert,
geven.

Omtrent het Jaar 104? ten tyde van hetPaus-

(a) Ub, III. Op, XX. Hift. Lauretanse.
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fchap van Lucius of volgens andere van Eugeni-

us, waren 'er wegens de BüTchoppen, van Ar-
menië , en hunne Metropolitaan , De Katolyke ;

dat is Algemene toegenaamt , meer dan duyfent

afgezondene die na den Paus van Rome gingen

,

om haaraan zyne gehoorzaamheit te onderwerpen,

en van hem het volmaakfte voorfchrift te ver-

krygen, 't geen hy goet vond, hen in het hou-

den der Mi//è, voor te fchryven, zynheyligheyt

ontfing hen zeer gunftig en nodigde hen om op

zekeren Feeftdag die niet lang daar na voorviel,

de Mi/Te plegcig te zien vieren , deze afgezondene

dat zelfs Biflchoppen waren, en die een reysje

van agt maanden gedaan hadden ,
verzuymden

't niet , hen op de gemelde tyd aldaar te laten

vinden , en deze Milfe die PaufTelyk gedaan wierd,

met de oogen van lighaam, en ziele te zien vie-

ren. Zy zagen aanftonts, na de zegening een

groot ligt, als een kloot, alszonneftralente za-

mengeftelt
;
op den Paus nederdalen , en rontom

,

zyn hooft een kroon maken, neflenstweeduy-

ven , die om hoog en na de laagte vlogen zon-

der dat men een gat kon ontdekken , waar door

dit ligt en deze Duyven gekomen waren: enzy
verdweenen na dat de Communie was geeyndigt,

dus was het dat onzenHeere,zynStedehouder inde

tegenwoordigheyt van de afgezondene , van Ar-

menië wilde vereeren, op dat , zo van de heylig-

heyt, van den Paus en van de wonderwerken,
zo als die van dé MhTe zyn

,
overtuygt zynde,

zy hen gemakkelyker aan de opvolgers van Pet"

rus mogten onderwerpen, (a)

R 4 XXXV.

(a) Corbin. Mirac. 74oPancgy. 4^0*
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XXXV.

Een Buyf dronk de wyn die een Godtkos Prie*
fier zegende en geeft ze weder zo ras als hy
gebiegt had.

Daar was omtrent den Iaare i zoo , te Leon
in Spanje een Prielter , aan wien het , om dat hy
zig' met een hoer te buyten gegaan had, verbo-
den was, den Aataerr te naderen, op de geboor-
te nagtvan onzen Heere. zonder gebiegt te heb-
ben. Hy vervoegde zig dan by eene van 7,yne
medemakkers, aan wie hy een zeker flag van
Bicgt deed ; dog dc-vryl hy veele misdaden ver-
borgen had gehouden, waar aan hy lig in zyn
leven fchuldig gemaakt had, zag men byde eerfte
en twede Mille die hy deed, ten eerden een duyf
na de zegening toevliegen Men zag denDuyf
mer een volle vlugf op den Beker toefchieten,
waar in hy de bek Hak , en al de wyn daaruyt-
zoog , met een floeg hy met zyne wieken

, de hos-
tiën uyt des Prieiters handen , die hy wegvoerde
deze geeffelyke zeer verfchrikt zynde,en zoveel te
meer verwondert, om dather.de twede maal was,
dat hem het zelve gebeurde,wil de tot de derde mis-
f: niet overgaan, eer hy een algemeene biegtvan
alle zyne zonden gedaan had ; na zig van dezen
pïigt gequeten te hebben, begon hy de derde
MiÏÏe, en zo ras hy tot het V ader ons was ge-
komen, zag hydeDuyfte rug keeren,' en die
na zyn bek in, den beker gelloken te hebben, de

wyn

(?) € >tb$.J$ï*c. 7 jofanesy 178. pag. 460.
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wyn die hy 'er uytgezogen had, wederom in

uyt wierp , en liet met een dezelve Hofiien daar

invallen, die hy had weggenomen, dit bayten

gewoone wonder, is een goede les voor de Prie-

sters, welke hen leeraart, hoe zygeftelt moeten
wezen , eer zy den Autaar naderen om dezelve

te bedienen, (a)

XXXVI.

Een Duyf geeft St. Edmus de Communie.

St. Edmus, Aartsbiffchop van Kantelbury , na
de (toffe over de H: Drie-eenheyt ernftig

onderzogt te hebben, om zig tot een openbaar
dtfpuyt gereet te maken , dat hy over deze ver-
borgentheyt moeft houden , ging zeer laat te

bedde; en geduurendé denflaap, fcheen 't hem
toe, als of een Duyf het H:Sakrament aan hem
bragt, en dat hy 't nam. Den dag tot het difyuyt

aangewezen zynde
,
begaf hy zig na de Vergader-

plaats
; en de redevoeringen die hy over 't ftuk in

verfchil deed , waren zo verheven en deftig , dat
alle die ze aanhoorden, tegelyk verbaaft enge-
ftigt wierden.

R s XXXVII.

(iï Deze H'Jlone word door Jakêb Bleda in zyn
verhandeling van de Broeclerfchap van 't H. Sakra-

ment verhaalt , Mirac. zzi, en hy zegt, dat hy 't

uyt de Spaanfche Kronyken van Piettr Mithel Carit-

nd heeft getrokken, "
'

;



( 266 )

XXXVII.

Een Duyf wyft de omtrek van een Kapel aan 9

die men ter eere van onze Lieve Vrouw moet

bouwen.

Sigomtts (a) en Leander (b) zeggen , dat 'er

outstyts een Dame te üolonïe was
,
genaamt

Riccioli Galoni , die met haar man een Kapel

voor de Maagd liet bouwen, op een Gebergte

dat na by de Stad leyt, en dus een belofte na te

komen , die hy gedaan had. De Metzelaars had-

den 'er de Fondamenten nog niet van gegraven

,

of zy zagen een Duyf die rontom hen vloog,

als of ze een zekere plaats wilde aanwyzen, met
kleyne takjes van boomen , die hy van beyde

kanten verzamelt had, en dat dit kleyne beesje

twee dagen bezig was om de omtrek aan te wy-
zen. De nieuw igheyt van de zaak , bragt te weeg,

dat deze Werkluyden het als een ongewoon
voorval aanmerkten , en het gerugt daar van
door de geheele Stad verfpreyt zynde, waren 'er

vecle die de nieuwsgierigheyt hadden , om het

zelve te gaan zien. De IBifichop zelfs ging 'er

na toe, met zyn Geeftelykheyt vergezelt zynde;
en hy had het vermaak , om zelfs te befchou-

wen , hoe yverig deze Duyf bezig was , om deze

omtrek af te ftreepen , zonder door het groot ge-

tal van aanfchouwers daar van afgefchrikt te

worden. Deze Prelaat oordeelde aanftonts
,

dat

(a) In Epifcopis Bonofienfibus , dat is Biffchop van
Bolonie.

(b) In Defcriptionc Italise.
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dat het de H: Maagt was , die deze Duyf ge-
zonden had , om de Kapel af te ftreepen , die

Kiccioli voorgeftelt had. Waarom hy hem raad-
de, dezelve te bouwen, volgens de afperkingen
die dezelve gemaakt had ; 't geen met zo veel

neerftigheyt gedaan wierd, datze in flaat was,
om de eerfte van de daar op volgende maand
September ingewyd te konnen worden. De gc-
duurige wonderwerken, die aldaar gedaan wier-
den , toonden genoegzaam aan , dat de Heylige
Maagd deze plaats gekozen had , om aldaar ver-
eert te worden.

XXXVIII.

Ravens en Kraaycn kwamen uyt alle plaatfen

van Italië te Ravenna
,

op den dag van Jpol~

linarius hy een , om hem in de Mis te vieren.

Nteremherg fchryft (a) , dat een groot getal

Ravens en Kraayen , en andere vogelen van de-
zen aard, allejaarenby Ravenna vergaderden,
op het Feeft van Su Apollinarius , eerfte BüTchop
van deze Stad, en bragten daardoor een buy ten-
gewoone toeloop , om de plegtigheyt grooter te

maken
,
geduurende den dient!: in tegenwoor-

digheyt van 't H. Sakrament. De Inwoonders
van de Stad hielden altyt een kreng gereet, om
ze dezen dag daar mede te onthalen , ter dank-
baarheyt van de eerbied

, die deze dieren voor
hun Patroon hadden , eer zy weder weg vlogen.
Daar zyn'er, die deze plaats van byeenkomfte,
aan een wonderwerk toefchryven , dat deze H:
Biffchop gedaan heeft; dewyl dit flag van voge-

len
(a) De Miraculis Natura» Lib. I. Kap. IV. p. 389.
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ten verbannen en verjaagt waren, om datze de
Kerk met haar vuyligheyt beimetten, en datze
door hun naar en origemakkelyk geluyt,dc god-
delyke dienfl: van de MhTe verhinderden. En 't

is om deze reden , dat andere oordeelen, dat
het van deze vogelen is , dat de Stad zyn naam
heeft gekregen.

.

XXXIX.

De Mijfe heeft de kragt om een Draak
tam te maken.

St. Paulus
, Biïïchop van Leon

, inhetKonink-
ryk van Ierland

, wierd eens door de inwoon-
den van een Zeertad verzogt . hen van een Draak
te verloiTen , die hunne velden vernielde, en be-

lette om vry uyt te gaan.
.
Deze Prelaat verze-

kerde hen Van Godts hulpe, mits dat zy berouw
toonden , en van hun bygeloof aiitand deden.

Dit gedaan zynde , belaite hy aan zyn Neef,
een Autaar gereed te maken , waar op hy de
Mifle kon doen. Zo ras die voltooyt was

,
ging

hy heenen , met een volkomen vertrouwen op
de goddelyke goetheyt , en belafte dit wilde
beert met een luyde Üem voor den dag te ko-
men, zonder het minfte qnaat, wat het ook zyn
rnogt, aan iemant te doen; fluks zag men dit

verwoede beeit, meteen opgeiperde muyl , tin-

telende en ontvlamde oogen , van dolheyt te

voorfchyn komen ; hyging regt toenadenHey-
Jig, en boog zig voor zyne voeten. Si. Paulus
fmeet hem (a) een Stool om den hals , en na
Zyn ftaf in de aarde geplant te hebben, maakte

hy
(a) Een Priefterlyk halscieraad.
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hy de Draak daar aan vatf: , ronder dat hy dé
minfte tegcnftand

,
nog de minfte fchyn deed,

om zig daar van te ontflaan; en vertoonde zig

zo tam, als of hy 20 toegevende , en zagtzin-

nig, als een Lam was. ^a)

XL.

Van Draaken , die de fmaat wreeken^ die men
de H. Hoftie heeft aangedaan.

Zekere Inwoonders van een Stad , in Italië
,

bragten , na datze de Communie op Paasdag ont-

fangen hadden , het overige van den dag in een
Itrarïchuldige godloosheyt, met onreyne verma-
kelykheden en fpeelen , door

;
dog de Goddely-

ke wraake volgde hen kort op de hielen ; on-
der andere kaftydingen , zond God hen een over-

ftroming, die hun Oogft ten eenemaale bedek-

te, en hunne Landen verdronk. Daar uyt qua*
men Draaken te voorfchyn , die hunne wegen
20 onveylig maakten , wanneer 2y droog wa-
ren, dat men niet in 't veld kon gaan, 2onder
gevaar te loopen , aldaar het leven te verlie2en.

Dewyl dit Land 2ig in 2ulken beklaaglyken
ftaat bevond, was 'er een heylig Man, die van
medelyden getroffen, God ernftig bad, omzyn
gramfchap van dit volk af te wenden , of ten

minften hen de reden te doen weten
, waarom

hy hen 20 fwaar gedrukt had. Daar qp quam
'er een Engel by hem, die hem deze vraag deed,

20 iemand de ltoutheyt had gehad, om2ynhaiad
aan

(a) Colgar.us, in vita S. Joannis 2 Martii. pag. 442.

n 8.

(b) In Spec* Exsmpl. Tk. Euchar. Fx. 13.



( 270 )

aan »s Keyzers Zoon te leggen , en dat hy hem
door een affchuwelyke euveldaad in een donkere
gevankenis gezet had, wat ftraffe oordeelt gy,dat zulken ftoutheyt zou verdienen? De vroo-
me Man gaf hem ten antwoord, dat hy 2ou
verdienen gedoot en gevierendeelt te worden.
De Engel voegde 'er by, maar zo een ander het
bakraments huysje vol gewydde Hoftien nam , en
'dat hy in tegenwoordigheyt van veele getuygen
dezelve in een ftinkende enonreyne poelfmeet,
wat ftraffe mocft 'er voor zodanigen kerkrovery
zynr Den Heylig antwoorde, dat hy als een
Ketter zou verdienen verbrant te worden. Daar

SP 5
ey

,

de" EnSel '
datde Inwoonders van deze

Stad
,
de Zoone Godts in een dqnkere gevan-

kenis gezet hadden, en datze behalven dat, het
H. Sakraments buysje , dat het hart van de Zoone
Godts is

,
in een geut van allerhande onreynig-

heden en fnoodheden hadden geworpen ; waar
mede zy verdient hadden

,
nog geureneer dan

yoorheenen genraft te worden. Het volk was
'er zo haaft niet van verwittigt , of 't had berouw
over zyne zonden

, en vernederde zig voor Godom 't welke het hem behaagde , hen van deze
roede te verloflèn.

XLI.

De Olifanten eeren ook hunnen Schepper in
de H. Hoftie.

Ik bevinde
. zeyt Nieremberg

(a) , dat de OU-
fmten ook hunne hulde aan hun Schepper in de
gewydde Hoftie doen, Dewyl dit flag van een

(a) In Hift. Naturce I ib. IX. Cap. 83.
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dier, een fchepzel vol glory cn heersfugt is,

heeft men de gewoonte te Goa, dehooftftadvan

Ooftindie ,
omzeby een plegtige Procesfie mede te

nemen , die men ter eere van 't H. Sakraments-

op Sakraments-dag , doet. De jongfte gaan voor

aan , en dus vervolgens tot aan de oudfte die

de laaftezyn, en alle koftelyk.overdektzynde,

dragen zy op het hooft , en het geheele lighaam,

het bewys en de wapenen van Portugal met

haare natuurlyke kleuren gefchildert ,
zy hebben

alle menfchen op de rug , en onder anderen zo

veel mufyk meeflers , die hunne Injirumenten
,

doen klinken , welkers wedergalm, zig van

verre doet hooren, zo lang de Yrocesfie duurt

dit dier van een yiTelyke grootheyt dat zig ge-

meenlyk niet tam laat maken, loopt dan zo ge-

ruft om met zo veel fagtheyt , dat het zig

fchynt te verheffen om te verheugen, gelyk de

menfchen ten tyde van deze ftaatzie en plegtig-

heyt gewoon zyn te doen , daar uyt ziet men .

dat alle menfchen en alle dieren hulde aan hun-

nen Schepper bewyzen.

XLIÏ.

Een Timmerman bevryd zig van de hord , door

middel van een belofte die hy doet em na bet

H. Sakrament van Pofnanie te gaan.

Trettrus (a) verhaalt , dat 'er in het nabuurfchap

van Marienburg in Pmyffb&, eenTimmerman was,

die zig in 't gefelfchap van een twiftgierig en
ftout

(a) Apud Bzovium Tom XV.
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;tout menfch bevindende , die met gewelt op
hem aanviel hem verpligt oordeelde, lig te ver-
dedigen; en quetite dus lyn vyand gevaarlyk
men bragt hem in de gevankenis , a] waar hy ver-
nomen hebbende, dat de gequetfte flurf logthy
na middelen, om lyn vryheytte krygèn , en na
dat hy lig de wonderwerken te binnen gebragt
hadj die het heylig Sakrament van Pofname, in
opper Polen had , beloofde hy aan God een reyze
derwaarts te doen, zo hy hem de gun ft bewees,
van het gevaar te verlolïèn, waar in hy lig be-
vond. Hy had dele belofte, zo ras niet gedaan,
f hy zag een wezeltje langs de toorn loopen,
om op een andere plaats te gaan dat hy als een
goed voorbeduytiel van zyn verlofting aanmerk-
te, hy ging 'er londer eenigverzuym natoe, en
vond daar werktuygen, die bequaam waren,
om een gat in de muur te maken , om zo uyt
lyn gevankenis te komen, Eyndelyk wanneer
hy de hand aan 't werk wilde flaan , bevond hy
dat de fteenen als van zelfs vielen, en hy zag
klaar, dat den Hemel zyn billik voornemen be-
gunftigden , na zig een opening gemaekt te heb-
ben, die, groot genoeg voor menfchen was,
ging hy ten fpoedigften uyt de gevankenis , en
vervolgens uyt de ftad, zonder agterhaalt te

worden , in wreer wil van de diefleycrs , die de
Magiftraat hem nazond. Hy quam gelukkig te

Posnanie aan , alwaar hy dit wonderwerk ver-
haalde, en de belofte naquam , die hy gedaan
had , daar na toe te gaan , om Gode dankzeg-
ginge te doen, wegens de genade die hy aan hem
bewees.

XLIII.
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XLIII.

Een valk bewyd eerbied aan de Kerk waar in

het H. Sakrament is opgejloten.

Men verhaalt van een Valk die ten tyde van
St. Brigitte gemeenlyk zyn verblyf in de tooren
van een Kerk hield, om dat hy het gezelfchap
van een wyfje niet wilde lyden ; maar wanneer
de tyd om te paaren aanquam , week hy na ver
afgelegen bergen, en na zyn natuur voldaan te

hebben keerde hy na zyn oude woonplaats, en
door dit middel gaf hy zelfs een fraay voorbeeld,
van manierlykheyt en van de agting die men voor
de Kerken en andere gewyde plaatfen , moet
hebben, (a)

XLIV.

De Mieren worden geftraft wegens hun oneer-

biedigheyt voor het H. Sakrament.

Het gebeurde in Portugaal, op een plegtigc

Feeftdag, dat de Kofter van de Kerk van 't hl-
legie der Jefuiten, de poften met welriekende
bloemen vervulde , die hy rontom het Sakraments-

huysje zette, waar in men 't H. Sakrament be-

flooten hield. De volgende nagt was 'er een
troep mieren, die haar quartier in zulken naby-

gelegcn plaats maakten
, en die door de aange-

name reuk, die dc bloemen verfpreyden, by de-

III D£el. S ze

(a) Nicremberg in Hift. Nat. Lib. XII. Cap. 38.
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ze gewydc plaats quamen, om aldaar eenigc

buyt te maken
;
dog zy wierden aanftons over

deze onbezonnentheyt geftraft , want wanneer
de Kofter 's anderendaags het kleed opligte, dat
den Autaar bedekte vond hy ze alle doodt aan de
zyde , van het Sakrament. (a)

XLV.
De Hoenderen eerbieden het Sakrament.

Eer de gelukzalige ïda van Leuven in een
geeftelyke order was getreden, voede zy Hoen-
deren en andere huyrfèlyke dieren op; maarzo
ras zy het Nonnen kleed had aangenomen , en
daar ingewyd was, had zy zulk een grooten
Godsdienftigheyt voor het H. Sakrament en de
offerhande van de MhTe, dat zy alle haare hoende-
ren en andere vogelen die zy op haar (b)voerplaats

had, gewend had, haar nade Kerk te volgen, zo ras

zy dezelve riep, en voor zo verre zy bequaam
waren , vernederden en bogen zy haar ter neder
voor het heyligfte Sakrament, zonder het min-
fte gerugt temaken, tot groote verwondering
van alle het volk, dat tegenwoordig was. (c)

XLVI.
Een Ketter word wegens de veragtinge die hy

het Sakrament aandoet
, geftraft*

Brcdenbag verhaalt (d) dat 'er te Nimwegen
een

(a) Ex Litteris ann. Prov. Lufitanice.

(b) Bafle. cour. (c)Corbin in zyn lofreden over het

H- Sakramenr mirakel 741. pag. 504.
(d) Lib. VII. Kap. 60. Sacr. Collat.
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een Had in Gelderland, in 't Jaar 1
5-6 !. twee on-

deugende Ketters waren , die des anderendaags
na tfaafche in een herberg gingen alwaar zy ver-
fche eyeren verzogten te hebben , en deden een
wedding wie de zyne eerir zou hebben genuttig t
terwyl zy de klok hoorden luyen

;
gelyk men

gemeenlyk voor de ProceJ/ie doet, wanneer men
het Sakrament by een zieke brengt

,
zey een van

hem, ik zal myne eyeren eer ingeflikt hebben,
eer de zieke zyn God , of zyn Afgod gelyk hy
het noemde, gedaan heeft, door deuytnemende
veragting, die hy 'er voorhad. Hydeed het ook,
dog tot zyn nadeel, dewyl 'er een van deze ey-
eren, in zyn keel ïtuyttc, en alzo hy vreefde,
dat hy mogt fmooren , nam hy een kaarsjen in'
om het in de maag te doen zakken; dog te ver-
geefs

,
dewyl het fmecr hem ook in de keel bleef

ïteeken , zonder iets dan 't lemmet daar uyt te
konnen krygen; en een oogenblik daar na, viel
hy dood ter aarde neder , hebbende het gezigt

,

zo fwart als dat van een moor, en de ftrot ten
eenemaale bedorven , door het regtvaardig oor-
deel van God , daar op zag men dat het Ey , dat
in zyn keel was blyven ïteeken , en in de (a)
holligheyt van den hals , een doorgang maakte

,

alwaar het tuiTchen vel -en vleefch een uytpuy-
ling maakte, 't was op den VIII April\xa\ bo^
ven gemelde jaar, dat dit wonderwerk voorviel.

XLVII.
De Kikvorfchen doen hulde aan *'t //.-

Sakrament.

Du Ferrier merkt in het leven van den Abt
S 1 La-

(a) Mie.
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Lindanm
,

(a) aan ; dat deze gelukzalige eens een
onnoemelyk getal van Kikvorfchen hoorde,
die in een moeras by de Kerk waren, en door
haar Koak een gerugt maakten , dat het de Prie-

fter
,

terwyl hy fde Mille deed , nefFens die gee-
ne die het hoorden, ongemak aandeed. Hyging
na het water , waar in deze Kikvorffen waren

,

cn na het zelve met zyn ftok geflagen te hebben,
merkte men aan , dat zeaanflonts fweegen , zon-
der dat men hen t'zedert oyt gehoort heeft.

XLVIII.

"De Swaluwen gehoorzamen aan het verbod
,

dat haar gedaan wierd^ om in de

Kerk te komen.

De gelukzalige vader Frans a Fax tam, een zeer

Godvrugtigman , vande Franfiskaner order , eens

zyn gebed doende, voor het H. Sakrament, en
aan de eene zyde overweegende, deonuytdruk-
kelyke liefde, die Jefus Kriflus, aan de men-
fchen betoont heeft, door zynlyden en doot, en
aan de anderezyde, hun ondankbaarheyt met zo
weynig werk van deze weldaden te maken , dat

het fchynt als of zy 'er geen belang by hebben;

waren 'er Swaluwen, die rontom de Kerk nes-

telden , en zo groten gerugt begonden temaken
door haar gillen, dat zy de geruftheyt die zul-

ken heyligen overdenking, als dezen H. Vader
had ; verftoorden ; en dev/yl zy niet ophielden

,

bclafte hy hen weg te gaan, en niet tot deze

plaats weder te keeren, zy gehoorzaamden aan -

ltonts dit bevel , en men merkte aan, dat 'erin

dat

(a) Du Ferrier Naamlyfl: der Heyligen van Italië,

op den 3 julii pag. 204.
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dat geheele jaar, geen een in deze H. plaats ge-
vonden wierd. (a)

XLIX.

Over bei zelve onderwerp.

Vader Pieter Regelat van dezelve order, Prie-
fter van een voorbeeldig leven , van eenen ftig-

telyken omgang, znRektor van hetKlooftcrvan
Aquilar in öpanje

,
fpoordc veele andere geefte-

lyken, door zyn Godsvrugt aan om zyn voor-
beeld na te volgen ; zo dat men hem behalven
de uuren, die hem elders riepen, altyt in de
Kerk voor het HiSakrament zyn Godsdienft zag
plegen

;
dog dewyl het gebed veel ftilte vcreyft

,

om daar in, den Geeft Godts te vinden, zagen
zy zig van dit voordeel berooft, door het getier
*n de Swaluwen, die haare neften rontom de
Kerk hadden; 't welk deze vrome geeftelyke
nootzaakte, daar over, aan hun overlie te kla-
gen, deze H:man, om hen eenige voldoening
te geven, hief zyne handen hemelwaarts, en
zyn ftem verheffende, belafte deze vogelen weg
te gaan

, en noyt weder te komen
,
hy belafte

hen met een, om,van dit verbod aan alle, die
van haar gefelfchap waren , kennifle te geven,
o Wonderlyk voorval ! 't zedert dezen tyd, was
'er geen een Swaluw, die rontom deze gewyde
plaats, zyn neft durfde maken , zonder deftraffete
ontfangen

, die zyn ongehoorzaamheyt verdiende
daar word in de gedenk fchriften verhaalt, die tot
de Kanonïfaüe van dezen heylig, gereet gemaakt

s 3 ~ zyn,

(a) Wading. i}iz.
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2yn, dat 'er een of twee waren, die de vryheyt
namen , om rontom de Kerk te vliegen , en die
aanftonts dood ter neder vielen, (a)

L.

De Merryen bidden het H. Sakramtnt aan.

Het gebeurde op den xxv. July van 't Jaar
I 3 I 7, op een plaats l/ïx'iere> genaamt

,
digt by

de ftad Tumay
, in de Provintie van Looz , dat

de Vïkaris vaii de plaats verzogt wierd , het Sa-
kramer.t aan een zieke te brengen. Hy ging op de
gefielde tyd daar na toe , cn wanneer hy in 't

huys was gekomen, zette hy de doos, waarin
de gewydde Hoftie was

,
op de tafel , om by de

ftervende te gaan , en zyn biegt aan te hooren.
Gedüurende deze tyd, was 'er iemant in huys,
die na de doos ging, en dezelve op een godlofe
en onheylige wyze aantalle. De Prielter , na
zyn boeteling bereyt te hebben, nam zyn doos,
en ging na de zieke, om hem de Communie te
geven

;
dog zo ras hy die geopent had

,
befpeur-

Je hy datze geheel bebloed was, enhetlynwaad
befmette-, waar mede zy was omwonden. Deze
vei tooning gaf zulken grooten fchrik , dat hy
het Sdkrament aan de zieke niet durfde geven

,

zig vergenoegde met de zelve te trooften , de
Communie toe op een andere tyd uyt te (tellen,
en de doos en de' hojtie wederom na de Kerk te
brengen.

Zo ras de Paap vernam, 't geen zyn Vikaris
was wedervaren , belaite hy hem de Hojiie na 't

Kloo-

jjW Wading Tom. V. ad Annum 1448. in 8.
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Rloofter van St. Herkmorode te z enden, om al-

daar met een Priefter te raadplegen , die zo eer-

waardig door zyne zeden, als door zyngeleert-
heyt was De Vikaiis gehoorzaamde, en de Veu-
lens

, Ezels, en andere beeften ontmoetende,
die in de velden weyden, vielen deze op haare
knien, om hunnen Schepper aan te bidden, en
hulde te doen. En wanneer hy aan de Kerk van 't

Kloofter gekomen was. waren 'er twee klok-
ken in de Tooren , die van z«lfs luyderi ; ver-
volgens zong mende Mijje van den i. Auguftns,
welke met deze woorden , óavéïtis Petrus ad vin-
cula begint. De Priefter die den dienft waarnam

,

niets wetende van 't gecne dat 'er was voorge-
vallen, ging een weynigje van den Autaar af;

en na een diepe buyging met het hooft gedaan te

hebben, om het h.öakrament aan te bidden, ver-
fcheen onzen Heere hem in een menfehelyke ge-
daante,, met een kroon op het hooft

; dog die

niemant dan hy zag. Ook was 'er een bezetene,
die van de booze geeft verloft wierd. En van
die tyd r,f, heeft het Sakrament niet opgehou-
den

, en 't doet het nog niet , om ecnige won-
derdadige uytwerkzelen te doen. (a)

LI.

Drie Hoftien doen verfcheyden wonderwerken.

In 't Jaar 1389, was 'er te Pofnanïe'm Opper-
Polen , een Vrouw met haar Dogter, die by een
Jood dienende

,
aangenomen hadden voor een

S 4 groote

(a) Bened. Canou in Hifi. Euchar. Lib. D t C.Si.
En Chrift, Henriqutzin Menol. Cifterc. adxxixjiüy.
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groote zom geld , aan hem en zyne medemak-
kers gewydde Ho/Hen te leveren. Ten dien eyn-
de verfchoolen zy hen op Hemelvaarts dag van
0112e Lieve Vrouw, in de Kerk der Dominika-
wen\ en na dat de Monniken weg gegaan waren
om te eeten, nam de Dogter de wagt waar, ter-

wyl de moeder na 't Sakraments huysje ging
;

hoewel zy de eerfte en tweede reyze agter over
viel

; door een goddelyke kragt te rug gezet
Zynde, belette dit niet, datze het ten derden-
maale nog eens waagde; en na datze het zelve

geopcnt hadde, nam zy 'er drie Hojlien uyt , die

zy de ongelukkige Joden, ter hand fielden,

daar op vergaderden alle die van deze naatzie

waren in een onder aartfche kelder alwaar zy
deze Hoftien op een veragtelyke wyze, op de
tafel fmeeten, en na dat zy verfcheyden fchrik-

kelyke Gods lafteringen, tegen dezelve uytge-
bracht hadden, doorboorden zy dezelve, met
een ponjaard. Daar uyt kwam, zulkengrooten
menigte bloed, dat de trony van hem, die 'er

digft by was, met bloed bedekt wierd, zonder
dat men ze oyt, dan door de vlammen, vanzyn
mgtiging, heeft konnen uytwiiTen de kelder

zelfs was zodanig met bloed bepurpert, dat men
ze niet kon fchoonmaken, de Joden over deze
wonderen verba aft ftaande

,
gaven laft aan twee

van hen, om deze Hoftien buyten de ftad te dra-

gen, en in 't veld te begraven, terwylze dus
begraven lagen, wrogten zy verfcheyden won-
deren , als

I. Des Zondags van de 0 ktaaj'van Hemelvaar
was 'er een Olleweyder met z'yn zoon , welke
de Merryen en OiTen die onder hun opzigt wa-
ren, gingen weyden, De vader liet 'er zyn

zoon
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zoon alleen blyven , om de MifTe te gaan hoo
ren. Dezen Jongeling die Paulus genoemt wierd,

zag de drie Hoftien in de lugt opheffen , en als

Kapelletjes fwieren, de Merryen daar digt by

zynde
,
zagen 't ook , en aanbaden dezelve , eyn-

dclyk zag de vader het zelve te rug komende
ook, en de Oliën bogen zig voor hen, om hul-

de aan hunnen Schepper te doen.

De Offeweyer liep na de ftad om verklaring

daar van aan de Magtftraat te doen die in plaats-van

daar geloofaan te geven,hem voor een zinnelooze

aanmerkten en in de gevankenis lieten zetten,

alwaar dezen ongeluk kigen , den byftand van

den Hemel affmeekte, om nyt de plaats temo-

gen ontkomen, alwaar hy zig in bevond, eens

klaps zag hy de deuren van de gevankenis van

zelfs opengaan , waar op hy voor den twede-

maal na de Ma?iftraat ging, die dezen man te

eenvoudig bevindende, om tot bedrog bequaam

te zyn , daar van berigt aan den Biffchop gaf,

die zig aanftonts met groote pragt, in Procefte

na deze plaats begaf, dezen Prelaat belafte aan

een Priefter, om de Hoftien te verzamelen, waar

opmen nauwkeurige onderzoekinge deed, en

alles ontdekte. De Joden verhart zynde , wier-

den veroordeelt, om verbrant, en alle hunne

goederen verbeurt, verklaart te worden , Uladis-

jlaus Koning van Polen liet een Kerk: op deze

plaats onder den naam van 't lighaam van Jefus

Krifhis bouwen, alwaar God alle dusdanige

wonderwerken gewrogthadde, waar onder men
telt dat hy xxxvi Perfoonen opgewekt heeft, en

dat van het begin van deze wonderwerken , tot

op het Jaar 1 604 , het getal daar van tot op 392

vermeerdert is , deze Hlftwe is door Ihomas

S S ?re-
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Irettrus, Aêlmoffenicr van den Kardinaalvan Rofa
en naderhand Kanonih van IVarmie in Polen be-
fchreven. (a)

LIL

Een Vrou verfchynt onder de gedaante van een
Merry , om datze verzuymt had , het ƒƒ.

Üakrament te onifangen.

Daar was een Tovenaar, wiens toveryen niet
bequaam waren om de kuysheyt Jvan een vrou
te fchenden ; ten voordeele van een Jongman

,

die hem daar toe gcbruykt had , onder belofte
van een goede vergelding

,
dewyl hy te weeg

bragt dat zy niet alken aan haar man maar ook
aan alle die geene die haar zagen in de gedaante
van een Merry verfcheen ; men bragt haar na
ót. .Ytacarius

, die de betoovering met wywater
verdreef, en tot de Vrou zey dat dit ongeluk
haar niet was overgekomen

, dan om dat zy 't

eenige weeken verzuymt had , om te Commtttü*
ceeren.

PaUdius verhaalt, het geval in het leven, van
dezen Heylig, waar by hy ook dit uytnemcndq
vonnis van 't hiceener Concilie inlaft

, ''twelk
Zeyt

; Wy foooren de geloovige tot bun (Irydaan
,en vermanen hun ; en om hen niet naakt te hten\

bcIdeeden en wapenen wy_ de zelve , met de Oejcher-
ming van het lighaam en 't bloed van onZen lisere

,
en de wyl het Avond aal van een zeer groot voor-
deel is tot verdediging van dezelve die het omfan-

m >

(a) Zie Rzovius Tom. V. op 7, jaar 1399.
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gen , om dat vjy hunne zekerhest tegen d»n vyand

wenfcben\ laat ons ons zeiven ook wapenen met de

verdediging van onzen Heere , dat is van zyn heyl-

zaam vlees , dat het Concily , Munimentum Do-
minica Sambrkatis noemt.

LTII.

De Konynen aanbidden het Sakrament.

In 't jaar 1412 , kwam een zekere Jan van
"Liangerflarden

,
zyn wooning te Herental in Dra-

band honden- Hy ging alle morgens , in ftilte

uyt , met een oogmerk om iets te lteelen , en
op zekere tyd met andere perfonen in de Kerk
van l/reetelejan ie gegaan zynde , nam hy de be-

ker en het Sakramentt hvLysje weg , waar in vyf
gewyde Hojlnn waren , waar op hy met zyn
buyt na Herental ging ;

dog op weg zynde, was
hy zeer verwondert , wanneer hy befpeurde, dat

hy niet kon voortgaan , hoewel hy wel wilt,

waar hy was , en dewyl hy altyt op dezelve
plaats uytkwam , en by gevolg alle de treden

die hy deed te vergeefs waren ; deed hem dit ee-

nige aanmerkingen maken , en denken , dat de
zonde die hy bedreeven had , daar van de oor-
zaak was , met eenen nam hy voor de Hoftien

in de Rivier te werpen
;
dog daar na toe wil-

lende 'gaan , moeft hy ftil blyven ftaan, zonder
uyt zyn plaats te konnen wyken

,
nogtans zag

hy aan de andere zyde, een konyne-veld
,

ging
'er op , en verborg de Hvflien in een Konyne-
gat, waar op hy geen verhindering meer kreeg,
om na huys te gaan

;
op het gerugt dat 'er over

deze Kerkrovery ontftond , liet de Lttytenant

Crï»
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Crtmlneel van Herental den misdadige vaft metten

,

dic}°° ras hy pyniging gebragt wierd , be-
leed dat hy de beker en 't Sakraments-hiiysje ge-
floten had; zonder iets zeggen , van 't geen hy
met de Hoftien gedaan had , na dat men zyn
vonnis had gevelt , en hy veroordeelt was om
opgehangen te worden

, drong zyn Biegtvader
iterk aan

, dat hy zou zeggen , waar hy die ge-
bragt had

, zonder dat hy antwoord konde kry-
gen

,
eer hy op de ladder , en gereet was , om

afgefloten te worden
, toen beleed hy het , en wees

de plaats aan, waar hy dezelve had gelaten.
Op deze belydenis liet men hem van de lad-

der afkomen, en men bragt hem na 't (a) Ko-
nyne-veld, met een groot getal van jmenfehen
vergezelt zynde; aan wie hy het gat vertoonde
waar hy de Hoftien had verborgen. Dog de-
wyl men ze aldaar niet meer vond, was 'er een
onder den hoop , die de oogen hier en daar
wierp, en zag dezelve op het kruyd leggen

, en
dat de Konynen daar voor geknielt leggende,
haar Schepper aanbaden

, met alle die eerbied

'

waar toe 'ze bequaam waren, 'twas reeds acht
dagen geleden

, dat de zaak was voorgevallen

,

nochtans waren de thjlieh in haar geheel, zon-
der het minde ongemak van fneeu of regen ge-
leden te hebben

; of ;ook van andere onVemak-
kèfl

, van de lacht
, hoewel 't in denmaand

tebniary was , 'tgcen aantoont, dat de Elemcn-*
un zelts, en de Beeften bunnen Schepper erken-
nen

,
tot fchaamte van de Ketters, die hem ver-

loochenen, en Godstefteringen tegen hem uyt-
braken. Men bragt deze ftraffchuldige weder-

om

(a) Ganne.
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om na de gerecht plaats , alwaar hy levendig

verbrand wierd , ter boeting van de fmaatheyt

zyner gruwel -daden.

Op het gerucht , dat een wonderwerk van

dezen aard deed , begaven Antcny Hertog van

BrabandendQ Prinfes Elifabeth Zyn huysvrou,

hen met een talryk gevolg naden plaats , om
hunne Godcsdienft ontrent het H. Sakrament te

bewyzen. Men boude een Kapel op hetKony-
ne-gat , waar in de Hoftïen gelmeeten waren,

en die men tegenwoordig noch onder den Au-
taar ziet : zedert dezen tyd heeft men altyd

veel Godtsvrucht voor dezen plaats gehad , en

men heeft het ook noch tegenwoordig. Doch
de Hoftïen zyn nu verlooren, en moet men dit

rampgeval , aan de woede van onze nieuwe

Ca) Iconoclaften en Kalvimjlen toefchryven (b)

LIV.

De Prins Maximiliaan , het H. Sakrament

aanbiddende is van het gevaar verlojl om het

leven te verliefen.

Ontrent het jaar T470. , Prins Maximiliaan

zig eens op de Konyne-jacht bevindende, opdc
Bergen die ontrent Infpmk leggen

,
vervolgde

een van de zelve met zo veel yver, dat zig ten

eenemaai aan de lult overgevende . die hy had

van het zelve te achterhalen
,
hy zig op zulken

flegten plaats bevond , dat 'ny 'er niet van daan
kon

(a
v

Beeltle Üormer?.

(b) Auquft WikmaninTSrabant Mariana, P.Rhero
in Append. ad folemne Sapitmiae Convivïum.
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kon komen
, ionder gevaar te loopen, van in

een fchrikkelyke afgrond ter neder te ftorten

,

die hy voor oogen had
;
dewyl hy zag dat hy

verlooren was
,

riep hy na verloop van twee
dagen , die van zyn gevolg , welke na hem
iochten, en die hem gevonden hebbende, hun-
ne traanen verdubbelden ; wanneer zy zag,en

,

dat ze geen hulp aan hem konden bewyzen , in
deze verlegentheyt, zey hy, dat ze de Paap van
de naafte Parochie moeiten halen , en hem te

verzoeken het H.Sakramcnt mede te nemen %
orxdat hy voor zyn fterven ten mu.iren het ge-
noegen mocht hebben, van 't zelve te zien, en
aan te bidden, dewyl hy 't zelve door de nood
waar in hy gebracht was , niet kon ontfangen.
De zaak wierd uytgevoert

,
gelyk hy begeerde

en hy had zig zo ras niet met een' volkomen
Godtsvrucht voor het H.Sakramchi ter nederge-
bogen , of men zag een Herder

, die na dat hy
de fteenen had weg genomen , die den Prins belet
hadden , om 'er van daan te komen , tot hem zeyde
hebt goeden moed en volg my. De Prins volgde
hem, tot dat hy by zyn volk was, die den Her-
der toen eens klaps ziende verdwyucn

; oordeel-
den dat het een Engel was , zo dat alles van
blydfchap vervult zynde

, zy hunnen jongen
Meefter na't PaUys van den Keyzer zyn Vader
Frcderik de IV. brachten , die aanfionts heenen
ging om God plechtig te danken

, dat hy zyn
Zoon zoo wonderbaarlyk uyt het gevaar ver-
loft had, waar in hy geweeft was. (a)

LV. Een

(a) S.Romnald. in Thefaur. Chron. ad an. Cir. ex
Pighio in fuo Hercule prod.
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LV.

Een Wolf verlaat zyn Prooy uyt kracht

vanhet gebed , dat een oud Profclyt van de

Ciftercienfen deed, die het H. aakrament 9

ontfing.

Een Profelyt van 't kloofter der C iftercienfen een

zeer Godvruchtig man, en die de fchapen hoe-

de, de Comnnie eens met alle mogelyke Godts-

dienftigheyt onfanger. hebbende , keerde na zyn

kudde' te rug, om te zien of alles nog wel was,

en dewyl hy een Wolf zag , die het bofch in-

ging , met een van zyn lammeren , in de bek ;

ging deze vroome Monnik op zyne knyen leg-

gen , en na de oogen ten Hemel opgeheven te

hebben , deed hy het volgende gebed. Heere

Jefus gy die de goede Harder zyt , het Lam Godit
,

dat de zonden der wereld weg neemt , en dat hoe

•nv)aardig ik deze gunfte ook zyn mag, die ik tegen-

woordig heb ontfangen , ik Ireveele u dit lam waar

op ik moet Paffen , wil het tog met een oog van me-

Ivden aan zien , ik weet dat het in zekerheyt in uwe

handen zal zyn , maar wat my aangaat , het is my
onmooghk het zelve ie redden : en ó wonderbaar

geval ! "de Monnik had zyn gebed zo ras niet ge-

é'yndigt, of de Wolf verliet , zyn prooy, zon-

der dezelve eenig quaat te doen. De vroome
Monnik dankte God , zeer nedrig en vol blyt-

fchap zynde , bracht hy het lam by zyne kud-

de (a)

LVI. Een

(a) P. Major in Spec.cxHift» Euclur.ex.zo.
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LVI.

Een Vrou in een Wolvin verandert ontfangt de

Communie uyt de hand van een Priefler.

Een zeker Ierfch Priefter, mt de Provintie van
Uljler na die van Medie reyzende , bevond zig

genooktzaakt een geheele nacht in't bofchdoor
te brengen, met een kleine jongen, die hy me-
de nam om hem gezel fchap te houden , na dat

zy een vuur onder een dicht bewaffen boom aan-

geleyt hadden, vernamen zy een wolf, dicht by
hen die hen met deze woorden aanfprak. Wees
geruft en vrees niet , want gy hebt 'er geen re-

den toe ; de Priefter nochtans gantfeh ver-

fchrikt zynde , befwoer deze Wolf in den
naame van de alderheyligfte Drie eenheyt om
hen geen quaad te doen : maar hen te zeggen

,

wie hy was ? en waar van daan ? daar op ant-

woorde de Wolf op deze wyze. „ Ik ben
van het geflachte der menfehen , dat men

5 »
Ofjirius noemt , waar van alle zeven jaaren

„ uyt krachte van een vloek , door den Abt
S. Noël , een mans-en vrouws perzoon ver-

plicht zyn , om haar land te verlaten, en zig

„ van de menfche':yke geftalte te ontflaan , om
„ onder die van een Wolf te leven , dezen tyd

„ geëyndigt zynde
,
gaan zy wederom na huys

„ alwaar zy hun eerfle geftalte wederom aan-

nemen, als dan zyn 'er twee andere die ver-

„ plicht zyn, dezelve ftraffe te ondergaan.

,. Myn Vrouw die onder de gedaante van een

„ Wolvin is , is niet verre van hier , en dewyl

„ zy zeer ziek is >, bidde ik , u de liefde te bc-

wy-
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5, wyzen , van haar te komen "zien , en haaf

5 , te vertrooften. De Priefter volgde de Wolf
en vond de Wolvin leggende in de holte,

van een boom, zy groete en bedankte hcm
i

>, voor zyn aangenaam bezoek , en verheerlyk-

j, te God
1
haar een Troofter gezonden te heb-

5, ben , in de juiterfte nood , waar in zy haar

), bevond
,

daarop verzogt zy hem, degoet-
heyt te hebben om de Communie uytzynhand

„ te mogen ontfangen
,

op dat zy gerufter

mocht fterven
;
dog dewyl den Priefter haar

), ten antwoord gaf , dat hy geen Hoflie by

„ hemhadde, quam de Wolfdiezig wat terzy-

„ de gehouden hadde
,
by hen

i
toonde hen een

^ kleyn boek , waar in hy'er eenige bewaarde

5, die gewyd waren
,
enfmeektehemzyn vrou

,

de laatfte vertroofting van een zaak van zul-

,, ken groot belang niet te weygeren. DePrie^
fter gaf niet zonder vreeze de Comume aan de

„ Wolvin; waar op de Wolf hem byzynvuur

,j
bragt^ en hem het overige van de nacht ge-

„ zelfchap hield , en wees hem den volgenden

„ dag , de kortfte weg aan, om ter plaatze te

„ gaan
,
gelyk hy had voorgenomen, (a)

LVII.

Ren mug word verbrand om dat ze de getvyde

Hoflie bad aangeraakt.

S. HANNU, Aarts-Biffchop vmKeale»^ ze-

III. Deel. T kef

(a) Nieren berg de naiur. Mir&e. in Euiop. liL lL
Cap 4 42..
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ker tyd de H. Offerhande van de Miiïc doende >

en na de Hojiie gebroken , en een ftuk daar van
in den beker gedaan te hebben

,
terwy'1 hy het

andere tuffchen zyne vingeren hield
, begon de

uytnementheyt daar van te onderzoeken, en te

vergelyken , met de weynige verdienfte en de
onwaardigheyt die hy in zig zeiven beleed te

hebben, quam'er een gefpikkelde mug vanver-
fcheyden koleuren op de aanfporing van denDuy-
vel , die rontom het Autaar vloog , en een ge-

deelte van de Hojiie die hy in ?yn hand had,
mede nam. De Heylig befpeurde het , en had
'er zulken levendigen droefheyd over

, dat hy
deswegens een menigte traanen ftorte. Doch
God liet hem niet lang in deze droefheyt ftee-

ken ;
dewyl hy de Mug nootzaakte om het ge-

deelte van de Hojiie dat hy mede genomen had,

weder , en op den Autaar te brengen , en wan-
neer ze wilde weg vliegen , wierd zy fchielyk

geftuyt , en bleef onbeweeglyk , om dat ze 't

verdiend had , verbrand te worden
,
gelyk ze't

ook op't bevel van den Heylig gedaan wierd,

tot ftrafFe van haar ftoutheyt en van de Kerk-
fchcndery die zy begaan had. (a)

LVIII.

Een Ezelin bid het H. Sakrament aan,

St. /ntonim van Padua , eens met eene der

hartnekkigfte Ketters zintwiftende, diedewaar-
heyt

(a; Surius ad 4Decemb. Novarini in Agno Euchar
n, 8oz.
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heyt van 't H. Sakrament ontkende , bracht hem
in zodanigen engte , dat hy den Heylig bad,
om het hem door eenig wonderwerk te bewy-
zen. St. Antonim bewilligde daarin, en Zey,
dat hy 't hem met zyn Muyl-Ezelin Zelfs zou
aantoonen. De Ketter befloot hem drie dagen
in de Stal , zonder hem eenig eeten of drinken
te geven , na verloop van dezen tyd , nam den
Heylig de Hofiie na de muTe gedaan te hebben,
en zey tot den Ketter , zyn hongerige Ezelin
mede te nemen , tot welke hy met deze woor-
den fprak , ik belajie u in den name des Heeren om
nvten Schepper te naderen , hem aan te bidden en
om zo de (juaataardigheyt -van de Ketters te befchaa-
men. Terwyl den Heylig deze redenvoering
aan deze Ezelin deed, haalde de Ketter wat ha-
ver voor den dag, om ze te doen eeten , doch
dir arme Beeft had meer verftand, als zyn Meefter
(en mogelyk meer dan den Heylig) het kniel 1-

de voor de Ho/He en aanbadtze, als zyn Schep-
per en Heer. Dit wonderwerk vertroofte alle
de geloovigen , en vergrimde met eenen alle de
Ketters

, 'twelk nochtans niet belette ^ dat hy
die met den Heilig gedifputeert had , niet tof
het Katolyke geloof bekeert wierd. (a)

LIX,

Een Hofiie laat zig vertoonen door de firaa*

len van het licht die dezelve omringen.

Het volgende wonderwerk is den Vl. van*

^«(y in 't jaar 1 4f3* voorgevallen. Den oorlog
T 2 tuf-

(a) Wading. Atm. Minorürov
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tuffchen de Franfchen en Savoyaarden verklaart
fcynde

,
wegens zekere Koopmanfchappen , die te

Juigitte waren aangehouden, verbitterden degc-
moederen meer en meer. De plaats wierd in-
genomen , en dewyl zy ter plonderinge wierd
overgegeven, was 'er een Soldaat die in de Kerk
quam , en het SakrameHis-huysje , met het gene
daar in was , wech nam ; waar by een gewyde
Hojiie gevonden wierd, en na de zelve, in een
pakje verborgen te hebben, floeg hy de weg na
Twin op. Doch wanneer hy voor de Poorten
van Suza gekomen was , viel de muyl-Ezel

,

die de Koopmanfchap en de buyt droeg, voor
de Kerk van ót. Silvefler ter neder ; het pakje
waar in de Hojiie was opgefloten

,
ging 'er uit

,

verhief zig in de lucht; met luyfter-lichtftralen,
die zy van alle kanten verfpreyde

,
vergezelt

zynde; als of het de Zon was. Dit wonder-
werk wierd zo haaft van een eerwaardig per-
zoon

,
genaamt Bartholomeus Laconi , niet aan-

gemerkt
, of hy gaf 'er kennis van , aan den

eerw aardigen Vader in God , Lodewyk Nomog-
nano

, Aartfch-Biflchop van Turin
?

"die zig aan-
ftonts in Proceffie na de plaats begaf , met het
kruys en de Geeftelykheyt by hem; hy ging op
zyne knyen leggen , en vertoonde de Beker ,

onder de Hofiie, die noch in de lucht fweefde,
aahftonts daalde zy daar in , en men brachtze
weder met veel eerbied en pracht, in deHooft-
kerk, alwaar men een heerlyk en kondig Sakra-
^«•«z-hüysj'e boude , dat aldaar bleef , 'tot dat
men een nieuwe kap daar over gebout had, om
de gedachteniflè van dit voorval te vereeuwi-
gen

, men liet ook een Kapel van 't H. Sahamettt
in de Kerk van S. Silvefler bouwen , waar in men

een
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een fchildery van dit wonderwerk ziet , en't
was in dezen tyd dat de broederfchap van 't

H. Sakrament opgerecht wierd. (a)

St. Bonifacius word in het veld door een Vo-
gel verzadigt , die hem een groote vifch

om te ceten bragt.

Men leeft in het leven van Si! Bonifacius , A-
pojlet van Duytsland, dat de nagt hem op 't veld
overvallen hebbende

,
genootzaakt was

,
zig

onder een Tent te laten overdekken , die hy
Zorggedragen had, mede te nemen. Hy bragt
ze in 't geheel, in gebeden door, van alle kan-
ten door een Hemels-licht omringt zynde , al-

waar S/. Michiel aan deze dienaar van God ver-
lcheen

, om hem te bewegen , dat hy zonder
uytftel aan de bekeering en zaligheyt der zielen
zon arbeyden , zo ras de dag aangekomen was

,

hield zyn gebed op , met een oogmerk , om de
mille ter eere en gedachtenille van dezen aarts-

Engel te bedienen, 't geen hy met veel , Godts-
vrucht deed , na de dienft belafte

,
hy aan zyn

hofmeefter , het eeten op deze plaats gereet tc

maken , maar wanneer dezen Officier hem ant-

woorde, dat hy niets aan hem had voor te i rel-

len
,
zey dezen grooten Apoftel, hoeHydiezyn

volk geduurende den tyd van xl. jaaren , in de
woeftync gevoed had, zou die niet wel iet tc geven

T 3 heb-

(a) Dit word door Nikolaus de Laghi Trad. I. Dift,

o, Kap. 93. verhaalt.
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tiebben aan zyn dienaar en zyn gevolg ? met een

belafte hy hem, voor de tweede maal, de

tafel te dekken, daar op zag hy, aanftonts een

vogel uyt den Hemel nederdalen , en by hem ko'

men, houdende een vifch van een genoegzame

groote in zyn bek , waar aan zyn geheel ge-

zelfchap dien dag genoeg had. Men maakte die

aanftonts gereet,den /fyo/ïe/endievan zyn gevolg

aaten 'er aanftonts van , en na dat zy alle ver-

zadigt waren, gaf den heylig laft, de overblyf-

zelen daar van op te zamelen , en in de riviere

te werpen , met te Zeggen , iaat de vijfen die in

V -water teven
,
deelgenoten zyn van 't geene uyt

y
t

ivater gekomen is.

LXI.

Een onbekende Vogel vergezelt de ziele van een

Monnik , die jlurf, tot in den Hemel.

Pieter Sutorius (a) verhaalt dat wanneer een Mon-
nik van de Kathtsfer order ziek wierd , en zig

eyndelyk tot zulken uyte-rften gebregtvond, dat

'er geen hoop meer overig was , om op te kor

men, hy het Sakrament ontfing en onmiddelyk

daar na zag men door het venltervan de kamer,

waar in hy was , een vogel met fchoone pluy-

men inkomen, die in tegenwoordigheyt van al-

le de Monniken die rontomde ftervende byeen

vergadert waren , welke , zo aangenaam begon

tc Zingen dat het hen alle toefcheen, als ofzein

•t Paradys waren, daar waren 'er eenige , die al-

le

($) In Chron. Carius, Lib. V. pag. 33.
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le hunne pogingen in 't werk fielden , om hem
uyt de kamer te verdryven

,
dog te vergeefs

,
hy

volharde met zingen tot dat deze dienaar van
God den geeft gegeven had , en toen van die plaats
vertrekkende, verliet hy ze niet, totdat ze in
den Hemel was aangeland.

-LXIL

De Mujfchen 'verlaten een Kerk op de Excom-
municatie die de Biffchop van- de plaatstegen
haar uytfprak.

Jan Herlot van de Dominikaner order ver-
haalt (a) dat veele mufchen haare nellen in een
Kerk gemaakt hebbende, die aan den Martelaar
bt. Vtncent^ toegewyt, zybevuylden dezelve
niet alleen met hun drek, maar ontruften ook
den Goddelyken dienfi, door haar geluvt de-wyl het moeyelyk viel, dezelve te verjagen
deed de Biffchop van de plaats, de ban tegen
haar afkondigen die niet minder dan dedood ine-
debragt. Dit vonnis was zo ras niet bekent Ge-
maakt, of alle de muffchen verlieten de Kerke
en men heeft aangemerkt, dat wanneer iemand'
eerUezer Vogelen, daar bragt dezelve aanftonts

LXIII,

Een Jager word van zynjagt berooft, om dat
hy verzuymt had de de Mis te hooren.

Daar was in het Kerk gebied Van Ca/al in Pie-

(a) Serra. 79. de tempor*;.
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mont een Jager , die liever zyn gewoone uyt*

fpannig , wilde nemen ,
als de Mïffe te hooren

op de dag van i>'t, Defendant de Martelaar, 't Is

waar, dat hy eenige Patryfen doode; dog na

ze in de pot gedaan te hebben om te kooken

,

ftonden zy op, en vlogen weg, lieten de Jager

befchaamt ftaan kyken; zig van het vermaak be-

rooft te zien, dat hy zig voorrtelde te zullen

genieten, en behalven dat nog, de verdienlte

verlopen te hebben , die hy zou hebben konnen

yerkrygen , met de ofFerhande van 4e Mijje aan

te horen, (a)

LXIV,

Twee Vijfchengeven aan een Vriezer twee

Hojlïen die hy verhoren had.

De Priefter van Alfaraya in het Konigrykvan

Valence in Spanje, bragt eens het ki. Sakmment

aan een zieke , te Almacora een aanhangzel van

zyn Parochie en dewyl hy over een brug ging,

en van zo grooten overftrooming wierd over-

\ allen, dat hy (b) 't Paiiüoen itrooyde ,
en dat

alles wat hy doen kon alleen was zig zelfs te

redden, zo ras hvde Albóraya te rug gekeert was;

verhaalde hy aan de Inwoonders van,deze plaats.

'tGeen hem gebeurt was.-waar op'er een gevonden

wierd die aanftonts na deze plaats toeging. Hy
vind het Paviljoen wel; dog geen Hoftyen ,

waar

op een zekére viflcher hem zey , dat hy twee

gioote vüfchen gezien had, die 'er elk een had-

den

li) Bolandos in. actis S.S. Januarii % Diem,

^h) Cuftode.
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den medegenomen , de Priefter kreeg 'er zo ras-

geen tugt van, ofhy ging wederom na die plaats
toe

, hebbende zyn Choor-kleed en Stoot aan , en
de beker in de hand, ö wonderwerk! 20 rashy
Zig voor de vhTchcn ter nedergebogen hadden
geven zy zig met de Hnfiien aan zyne befchey-
dentheyt over, die hy met eerbiedigheyt inde
beker ontfing, die men te Alburava als ook de
Cuflode te Almacora vind ter gedagtenifle van dit

voorval, waar van de Hoflien boven de groote
Autaar van Almacora is gefchildert , welke onder
den naam van het allerheyliglte Sakrament , is op->

geregt. (a)

LXV.

Een Fifch geeft een Hoflie aan een Priefter

weder die een fijfcher hem xx Jaren ,

te Doorenhadgegeven.

Ten tyde wanneer de Kctteryen Albi^enfen,

de geheele Provincie van Narbonne in Vrankryk
befmettc, was 'er een Ketter, die een vilTcher

diets maakte, dat hy , om in zyn beroep wel te.

ilagen, het H. Sakrament moeft gaan ontfangen,
en detio/tie in 't geheim moeft bewaren , om het

zelve aan een vis ten ceten te geven, devhTcher
volgde de raad , die den ander hem gaf, na de
letter op. Een verbazend wonderwerk ! twin-
tig Jaaren, na dat deze kettery was uytgedooft,

T $ 2aS

(a) Zie Joh. B'eda in zyn Boek van debroederfchap

van 't H. Sakrament in de Kerk van Minervate Rome
op^eregt Miuc. 18. pa^j. 40.
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%ag dezen VhTcher , dat men met zo veel pragc

en heerlykheyt de Sakr/iments-dag vierde, kreeg

berou van de zonde, die hy bedreven had, en

beleed dezelve aan zyn Priefter, die hem de Ab-

folutse weygerde , om dat htt naar zyn zeggen

een geval was , dat tot de Biftchop behoorde

,

waar op de VhTcher by den naamvan God fwoer,

dat hy niet meer zou biegten. Enigen tyd daar

naging deze arme man, eens na de kant van
de Rievier, alwaar hy deze Kerkfchendery ge-

pleegt hadde; en dewyl hy na alle kanten om-
zag, zag hy aan de overzyde een vifch, die de
Hojlie in zyne kaaken had (let wel dat het reets

xi Jaaren was geleden, dat de Viffcher hem de-

zelve had gegeven
) ging aanftonds kennis van dit

wonderwerk, aan de Priefter geven, die ook
met hem na die plaats alwaar 't te doen was toe-

ging. De vifch quam aanftonts met eerbied na
den Priefter toe, aan wien hyde Hefiie overgaf

t

waar van hy de helft voor lynParocbie bewaarde,
en zond de andere helft , na de Hooftkerk , ter

gedagtenüTc van dit wonderwerk, (a)

LX VI.

Een Eyïand verheft zig in 't midden der zee ,

op de bede van St. M&h^ om aldaar

de MiJJe ie houden'.

Surius verhaalt
,

(b) dat Sint Mah
,

7,
;

g op
Paasdag diep in zee bevindende, God bad , om

mid-

(a) Bleda I. Mirac. 104. pag. 181. en Lamm in fuis

Serm onibus. (bj In zyn leven van Sr. Macloay.
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middelen aan hem te verfcbaffen , de Mille te

doen; op dat de geene die in het zelve Schip
waren , daar mede voordeel konden doen , even
na dat hy zyn Gebed gedaan hadde, zagen zy
een kleyn Eylanttje, niet verre van daar; zy
gingen 'er ten getale van honderten tachentig
perfoonen na toe en na eenAutaar aldaar opgeregt
te hebben

,
zey St. Malo de Miffe voor hen

,

waar op 'er veele Communiceerden zy gingen al-
le wederom in hun Schip en een oogenblikdaar
na zagen zy het Eyland zakken, en eyndelyk
verdwynen: waar uyt zy beflooten, dat dit Ey-
land niet anders dan een Walvifch geweeft was,
die op de toelating, en 't bevel van God, en
om de bede van den Priefter te voldoen, zyn rug
geleent had, om de Miffe aldaar te doen.

LXVII.

VanVarkens die een Hoflie aanbidden, en
vervolgens aan V /pit gefloken zynde dat

'er druppelen bloet afvloeiden*

Hewiquez een geloofwaardig man , verhaalt
(a) dat 'er een zekere vrouwe was welke niet
konde geloven, dat God in het Sakrament was

,

bevond zig door den duyvel verzogt , een proef
daar van te nemen, om te voldoen aan haar in-

beelding ; en hoewel haar Biegtvader zo wel als
Alben Biffchop van Peroufe haar vermaent had-
de, om te wyken, voor een algemeen gebruyk,

en

fa) Infh pag. 1. Serm. 9. Biga in Fefto Corpor
Chrifto Prompt. Difcip. Examen 33, L. E.
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en goetgekeurt , door zo veclc geleerde
,
alsdeugt-

zame mannen , zonder dat zy begeerden, daar

van ondcrrigt, of door een wonderwerk ver-

fterkt te worden , had haar neyging de overhand,

om 'er de ondervinding van te nemen, ten dien

eynde ging zy het H . Sakrament ontfangen , en

na de Hojiie uyt haar mond genomen te hebben,

fmeet zy dezelve in een Varkens trog , deze

dieren by malkander zynde, knielden voor de

Zelve, en aanbaden die, in plaats van hun fhuyt

te openen , om de Hofite in te fwelgen.

Deze ongelukkige vrou, ziende, datdit haar

niet flaagde, nam de Hofite (takze aan 't fpit,

om ze te doen braden ,
en als zy die omkeer-

de zag zy 'er druppelen bloets uyt loopen.

Niet tegenftaande dit alles , volharde zy ge~

duurig in haar hartnekkigheyt, en dewyl zybe-

dugt was , ontdekt te worden ; maakte zy een

gat in de aarde, waarin zy de Htflie gantfeh

bloedig zynde begroef, maar wanneer zy zag

dat het bloed evenwel uyt de aarde voortquam,

en als een bronwel wierd, ging zy eyndelyk
,

na de Biüchop van Percufe, aan wie zy haare

dwalingen bdeed , en bekeerde haar tot het Room-
fche geloof, waar in zy tot fchaamte van alle

de Ketters gekeft heeftj, en geftorven is.

LXVI1I.

Een Vos hrengt een Hoen 'wederom , uyt kragt

van het Gebed , dat een kleyne Jongen voor

het H. Sdkrament doet.

Yaus Gregorim zeyt ons ,
(a) dat wanneer St,

Bont-

(») Dialog. Lib, I.
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Bonifaclus nog maar een kind was, hy voor dc
deur van zyn huys ftond, wanneer hy zag, dat
een Vos met een Hoen in zyn bek , de vlugt
nam ; waar op dit onnozele kind na de Kerk
liep, envoor het Autaar gaande, deed hy het
volgende Gebed. Heere ik bidde li de Hoenderen
te bewaren die myn moeder op haar Erf tot onder-
houd van haar geringe Familie opvoed, daar op gaat
hy weder na huys, en bevond, dat de Vos we-
derom met het hoen in de bek tc rug was ge-
komen, en dat hy, zoras hy 't zelve op degrond
nedergezet had , voor de voeten van het kind

tdood ter nederviel.

LXIX.

De vergeldinge die een van de Augujlyner order
voor zyn Godsvrugt die hy voor het H. Sak"
r&ment bad, ontfing.

De gelukzalige Jan de Rieti zeer uytnemend
Monnik, van de Augufliner order, had een by-
zondere genegentheyt, om zo veel Miffen als
het hem mogelyk wastehooren, wegens de eer-
bied, die hy voor het H. Sakrament des Autaars-
had, en de Heere gaf 'er hem de belooning voor
die zyn Godtsvrugt verdiende. Eenigen tydvoor
zyn laatfte ziekte, was 'er een Nagtegaal, die
alle dagen zyn aangename geluyd onder het ven-
fter van deze vroome Monnik deed hooren , die
hem na de reden daar van gevraagt hebbende ,
gar het kleyne diertje aan hem ten antwoord,
dat het de bruydegom was , die hem op de bruy-
loft des Lafns nodigde, dezen Heyligeenige da-
gen daar na de MuTe doende, zag zo lang als
dezelve duurde, een buyten gewoon ligt, dat
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hy voor een ftar aanmerkte , die hem ten He-
mel moeft geleyden. Eyndelyk wierd hy ziek

i

en na zig tegen de dood gewapent te hebben,

het Sakrament ontfangende en de woorde van den
Apoftel herhalende 'a) myne begeerte is om ontbon-

den te ZtW en wet Krijlus te ivezen.

Verliet hy de aarde, om deel aan de bruyloft

desLams te neemen, waar toe hy genodigt was.(b)

LXX.

Een Monnik fwelgt met de wyn uyt de Beu-

ker een Scorpioen in^ die hem

geen quaat doet*

De gelukzalige Franjiskus de Fabriano , van de

Franfiskaner order zey eens de Mille: wanneer
hy tot de Communi quam, en de Patcne van de

beker genomen had , vond hy een Scorphen'm de

2elve, hoewel hy zig voor alle gevaar , had kon-

den bewaren, volgens de regelen die in dierge-

lyke gevallen zyn voorgefchreven
,
dog. dewyl

hy aan de woorden dagt, die Jefus Kriftus tot

Zyne Difctpelenfiprok
,

(a) dat fchoon zv iets doode-

lyks hadden gedronken het hen niet zoude beschadigen

verbande hy alle vreeze, en na alle tegen zin

overwonnen te hebben, wapende hy zig met
kloek'moedigheyt, en nam de Scorpioen met de

gewydde wyn in. Maar wat een wonderwerk!
ö Goede God ! na dat de MhTe gedaen was

,

ontbood hy een Chirurgyn, die hem de ader van
den

(a) Phïl. I. 23- (b) Siffipliciaanvan Sr, Martynirt

de Hiftory van de vermaarde Mannen van de order

der HeremitenvanSt. Augutlyn. (e) Luk. X.
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aen regter arm opende, waar uyt het dier leversdig neftens het bloed te voorfchyn quam • zon-der de minde fchade, offmarte" aan dezen HfMan toegeoragt te hebben.
( a )

LXXL
Een wild Sivyn behoud het leven, met zy*

toevlugt by een Autaar te nemen.

een (b) Heyhgdom, onder de puynhopcn vande Kerk van St. Antony de Martelaar de vWnam alwaar het tegen den Autaar als een vef-zekerde plaats zynde, leunde, den Koning ditgednung vervolgende, trad 'er' fehiefyk

£

S
enhief met eenen zyn fwaard op, om het te flaandog wanneer hy dit meende te volvoeren bke£hem den arm zo ftyfen onbeweeglyk dal hy Vr^g met van kon bedienen- Toen beleed h/zyr,misflagen bragtzig te binnen, dat de kerken

toevlugtplaatzen, voor menfch en beeft zyn vól-gens
,

bavids woorden, (c) Heere J behoud
menfcben en heeften, en daar op verkreS hv aan-
flonts het gebruyk van zyn arm wederS*

7
Ditwonder gaf aan Koning Sancho niet alleen aan-leydmg, om de Kerk vanSt.^wyte doen her-

(tellen, maar ook aldaar een ftad tebouwcn/Cd)

(a) Wading. Tom. III. ad Ann. r„i N^tóLagh, TraA c 13. (b) Sanfluaire, oVhêttów|°
Td*Ï2 vW* ltK XXXVr

- (dfRoder.
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LX XII.

Een mnderwerk Jat alle jaren op den dag

van Markus den Evangely

(chryver voorvalt.

Men kan in hetDorp vmBrofa in Spanje een verba <

ï<*nd wonderwerk zien , dat noy t tot n< g toe heert

opgehouden,' twel k desdaags voor ofdes daags van

het reeft van $uMarkus,<imh,v«ngelyfchry%«r komt

voor te vallen. Daar is op dezeplaats,een Broeder-

fchap ,
naar de namen van dezen hey lig benoemt,

aan Welke de Hemel het volgende voorregt heeft

mede gedeelt, op het Feeft van &a.en£.**»gehjt

kieftde broederfchap.een van de leden die hetuyt-

maken, om hem landwaart te zenden, alwaar

hy aan een koedryver die hem te gemoct komt,

vraagt, wat ftier het verwoedfte is, en na dat

deze , hem dezelve heeft aangewezen ,
belaft de

broeder aan dit dier in de naam van St. Markus

om hem te volgen, en daar op laathy aanftonts

zyn verwoethtic vaaren, en leer-zamer dan een

Lam zynde ,
volgt by de broeder tot in het Dorp,

alwaar hy de Vefper bywoont, die ces avonts

op dit Feeft gedongen worden, daar op gaatny

wedet om de kudde, en de volgenden dag,

komt hy van zig zelfs de Mifle te hooren, daar

m woond hy ook de Proces/te by, en flaat het

toe dat de klevne kinderen hem aanraken, en

wanneer het Feeft voorby is, gaat hy weder na

't land en neemt zyn voorige verwoed heit we-

derom, aan (a) (wat deze gefchiedems aangaat

(a) Bibero. in Ap«nd. Salora. Sag. Cor.vivii.
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ik durf zeggen dat het een zuyvere lengen is
jwant dewyl ik een Spanjaartbert , weetik dat dé

zaak ten eenemaal valfch is.

LXXIII.
Een •wonderwerk aan de bloemen in een tuyit

gewrogt uyt kragte van een gebed , voor
het H. Sakramentgedaan.

Daar was in het Kloofter van St. Katarina,
in 't Koninkryk van l/alénce een Leekebroer Af-

genaamt
, die veel geloof en Godtsvrugt

voor het H. Sakrament des Autaars hadde. Hy
hield zig zelfs bezig, om in een klcyn Tuyntje
bloemen aan te queeken

i
die hy over de heylio-e

Eticban/ïte lirooyóe, hy ging 'er des avonts van
Sakramcnts*è2% in , en hy zagze, die zeer fraay
waren; dog 's anderendaags morgens, zo alshy
die wilde plukken, vond hy ze alle bedurven,
en van de wormen gegeten, in dezeonfteltenisj
liep hy hecnen , om zig voor het H. Sakrament ter
neder te werpen, en bad het zelve, hem van
dusdanigen droefheyt te verloflèn; waar op hy
Wederom na den tuyn te rug keerde, en vondze
zeer vrolyk ftaan, alle met nieuwe bloemen
voorzien, en de wormen dood, op de aarde
leggen, (a)

VERGUNNING.
Devjyl deze Hiflorïen

,
uyt Katolyke Schryvers gé-

t rukken z\« , en dat zy niets behelzen dat tegen
het geloof en de zeden aanloopt

, ma<* men dezelve
drukken

,
gegeven tot Kyjfelden XX. funy 1672,.

K. du Laury Procureur van ót< Pieter^
III. Deel. V Ifc

(a) Franc. Gcmzaga dé Breg. & Rog. Seraph. §.
Franc. p. in Prov. Valent. Con. 12.
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IK geve een getrouw affchrift, van de won-
derwerken die door de Roomfch-gezinden

verhaalt werden ; en die met gezach gedrukt
en uitgegeven zyn ; ik zou 'er zelfs veele van
't zelve flag konncn bybrengen ; zo ik niet be-

dacht was , den Lezer te zullen verveelen

:

wanneer ik ze begon af te fchryven , was ik

voornemens daar over eenige aanmerkingen te

maken
; dog na dat ik ze op nieus overwogen

had , hebbe ik geoordeelt , dat zy de palen die

ik my in dit ftuk voorgeftelt hebbe, zouden te

buyten gaan , zo dat ik goet gevonden heb

,

aan den Lezer de vryheyt over te laten , om
zelfs aanmerkingen daar over te doen , en te

overwegen hoe groot de eenvoudigheyt van de

Rooms gezinden is , die bequaam zyn , om
vertellingen tegeloven, die zo belachgelyk als

deze zyn , en de. ftoutheyt die hunne Schryvers

hebben , om ze uyt te vinden.

Ik ben overtuygt , dat 'er geen verftandig

man zal zyn , die ze gelooft ; doch zy zyn
nochtans af te keuren , om dat ze met de be-

driegeryen overeenftemmen , die zo nadeelig aan

de waarheyt , en zo onbezonnen als deze zyn.

Ik weet dat deze verftandigen niet minder ver-

wondert zyn , als wy , dut men vryheit geeft,

diergelyke onbehoorlykheden uyt te vinden,

ondertufTchen durven zy de prattyk daar van niet

tegeiüpreeken , en zy brengen voor reden van
hunnen ftilfwygentheyt by, dat dit il-ag van ver-

rillingen niet gemaakt zyn , dan om het onwe-
tende volk tot de Godtsdienft aan te fpooren ;
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dit mén voor het H. óakramem van 't Av$nd-
maal moet hebben , om hen te verplichten ge-
duurig hunne rykdommen , aan dc Kerken en
Beelden (of liever aan de Priefters en Monni-
ken ) op te offeren , en wegens de eerbied en
achting , die men voor de Tempel van God en
zyne Heyligen moet hebben.

Daar zyn 'er zelfs onder hen , en voorna-
mentlyk onder de Kerkelyken , welke zeggen,
wat raakt het ons, of het onwetende volk , dit jlag
van fabelen gelooft of niet ? zoo het zot tuil wezen,
''tmoet zyn zitheyt zelfs dragen , 'tis een zttyver

voordeel, dat wy'er ayt trekken. Want zoover de-

Ze menigte van zotten en onwetende niet was , bet

Zou onm@ogelyk zyn om tien verjlandige in de Room-
fche Kerk té vinden. Deze zeggen zekerlyk de
waarneyt , maar met eenen

,
geven zy ons ftof-

fe , om gevolgen tegen hen te trekken , die ligt

aan 't gemeen , of gelyk zy het noemen, aan
het onwetende volk kunnen geven. Het eerde
is , dat in het land dér blinden , de eenoogige Ko-
ning zy* • dat de Rooms-gezinden Leeken, in

't gemeen volkomen onwetende, en blind zyn
,

in zaken van Godtsdienft, om dat de Priefters,

ik verfta zekere Priefters , en verftandige Mon«
niken

,
kleyne Koningen zyn , dieeenvolftrek-

te macht over 't Volk oeftenen. Deze geleerde
zyn de eenoogige

,
dewyl zy wel een gedeelte

van dc dwalingen en bygelovigheden van hun-
nen Godtsdienft zien, doch het is zeker , dat zy
Ze alle niet waarnemen.

^
Het tweede is . dat hunne Godtsdienft op de

gierigheyr gegrond is ; zoo dat , hoewel zy dc
dwalingen Van de Roomfche Kerk weeten , en
overtuyg: zyn , dat hunne oefieningen tegen

V i hun
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hun gewhTe aanloopen
,
zy niet nalaten, om

op de wech der duyiterniffe , te blyven fteken

,

wegens de rykdommen die zy uyt de eenvou-
digheyt van 't volk trekken ; dat zy onder een

fchyn van Godtsdienft , in een diepe onweten-
heyt en dwaling houden. Ik zou my meer on-
trent dit ftük kunnen uytbreyden , maar de tyd

nootzaakt my, om tot een ander flag van Won-
derwerken over te gaan , 't geen ons niet al-

leen de gierigheyt van de Priefters en Monni-
ken ; maar ook hunne quaataardigheyt en Duy-
velfche kunsjes zal te kennen geven, waarvan
zy zig bedienen, om het gemeene volk te blind-

doeken.

II. HO OFTSTUK,
Van een ander Jlag van Wonderwerken.

Daar is onder de Roomsgezinden , een boek
genaamt flos Sanêlorum , dat de levens van alle

Heyligen behelft , voor wien men veel achting'

heeft , en wier gedachtenis men in de Room-
fche Kerk . het geheele jaar door, vierd. Men
vind daar in een verhaal, van alle de wonder-
werken , die deze en geene Heyligen gedaan
hebben, en ik geloove , dat dit onder alle de
boeken, van dit flag, het waarachtigfte is , on-
derftelt zynde , dat de waarheyt , daar in ge-

vonden word, Behalvon dit, zyn'er veele an-
dere , die niet dan van het leven van een Hey-
ligfpreeken, by voorbeeld, daar Is'er een in bo»

lio , dat het leven van St. Nicolaas van Toientm

behelft , een ander dat van St. tranjiskus , een
ander
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ander dat van St. Thomas de Villa ttueva enz.
En dewyl 'er LXX. ordens zyn : waar onder
elk verfcheyden Heyligen telt , kan men van
het getal der Boeken oordeelen , die een groot-
fpreekend

, of liever valfch verhaal , of droo-
men van hunne Heyligen

,
uytmaken.

Het is licht te ontdekken , wat het oogmerk
is

, dat men zig voorgeltelt heeft, met boeken
van dezen aard te maken , 't is niet geweeit

,

dan om het volk door dit flag van vertellingen,
de tyd te doen verdryven ; om ze in onweten-
hcyt eii in een blinde Devotie over hunne Hey-
ligen

, te houden. In der daat zy zyn van een
zeer groot behulp, om de bedriegeryen der Prie-
tters ftaande te houden; want zonder ditfteun-
zel

, zou het hen zoo licht niet vallen , het
volk te misleyden. 't Ls ook de reden , waar-
om de Rooms-gezinden

, voor 't groctfte ge-
deelte

, zoo onredelyk zyn ; want zoo men hen
vraagt

, wat flag van boeken zy gelezen heb*
ben, zy zullen antwoorden dat zy 'er verfchey-
den hebben gelezen, die ten eenemaale verwon-
der lyk zyn. Hy voorijeeld het leven van dehey-
lige Frontome van Polen, dat van de Heylige £as-
tu enz.

; maar zo men hen vindcH. Schrift of
van een andere hiftotie fpreekt, merken zy het
z\% fabelen aan , om (taande te houden

, 'tgecne
ik beweere, wil ik wel oprcchtelyk en met ver-
maak bekennen

, dat al die wetenfehap die fk
geduurende de XXV. jaren geleert had , dat ik
inde Roomfche gemeenfehap geweeit ben, in
wat latyn beltond

, in een weynig wysbegee'rte

.

en zoo veel ètholaftisjue Godgeleertheid. '

Ik las
niet dan l'irgiïius, Ovïdim , Cicero en Terent

-t'u.<
,

cn zomtydts
, wanneer het noodzakclyk was,
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Stlveyra , Comelms , 'ïirinus , maar het meeft boe*

ken van Devotie en Wonderwerken ; en deze

laatfte waren my van een groot behulp , om een

lofreden op te maken , die van wisje wasjes,

kinderachtigheden , en leugenen vervult was.

wanneer ik myn Vaderland verliet, was ik een

volkomen weetniet , en ik belyde alhier in't

openbaar , ter getuygenifle van de dankbaar-

heyt die ik de perzoonen verfchuldigt ben ; met
wie ik 2,00 in Engeland, als Zfr/Wverkeert heb

,

dat ik in de weynig tyts , die ik hier te Lande
ge weeft ben, meer geleertheb, als deXXV ja-

ren in spaxje. ,

Laat ons nu rot het voorname oogmerk , van

dit Hooftftuk overgaan, dat is , de Wonder-
werken te verhandelen, die verfcheyden Heyli^

gen gewrogt hebben ; doch dewyl zy in het

handboek gedrukt zyn , dat alle Rooms-gezin-
den gemeen is , en dat Flos SauÜorum ten tytel

heeft, heb ik het niet goet geoordeelt , om myn
tyd mot affchryven te verquiftcn ,

over-

tuygt zynde, dut ik 7.e beter zou belleden, met
van de gewaande Wonderwerken te fprecken,

die Perzonen geduurende hun leven gedaan

hebben; als iets zynde , dat onderrechtende,en

te gelyk verwonderlyk is , men zal daar in de

ftreeken van die geene zien, die voor heyligen

in deze bedorven werelt willen doorgaan , en

de onwetenheyt van de Roomsgezinden die hen

tot dit flag van dromeryen , en wonderwerken
overgeven.

Ik heb 't geene volgt, uyt gekipt , omdat het

met PrivU/gie nyrgegeven zynde , den Lezer geen

reden zal hebben , om aan de waarheyt te twy-

felen , van 't geene ik zal zeggen.
Cm
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Om 't gcene ik bygebragt heb te beveiligen,
dat de Papiftcn hunnen Godtsdienft, op vali'che

wonderwerken grondveften ; door hunne Prie-
fters en Monniken uytgevonden, en door duy-
vels kunsjes gewrogt, tal ik een zeer waaragti-
ge Hi/iory verhalen , zo als 2e in der Papften
boeken, vervat is, en alhier met alle naau-
keurigheyt en mogelyke getrouwigheyt , is af-

gefchreven.

't Is de Hiftory vzw Maria van dcl^i/ïtatie , Pri-

oreffe van het Kloofter der Annunciatie, die elk
een voor een heylige aanmerkte,zo lang tot hacr
geveynftheyt, en de valsheytvan haate wonder-
werken ontdekt wierden

, wanneerze veroordeelt
wierd om in het openbaar verbrant te worden

,

gelyk wy ftraks zien zullen.
Daar zyn verfcheyde. fchryvers , die de Hiftory

van dezeMaria van de Vifitatic befehreven hebben,
die men gemeenlyk de heylige Nonne noemde,
en onder andere , Steven van Lufi^nan een Do-
mimkaan, die na alle degedenkfehriften verzamelt
te hebben , die hy tot haar lof kon opfnuffelen

,

een Franfch boek heeft te zamen geftelt , dat hy
aan de Koninginne van ^rankryk heeft opgedra-
gen, en dat te Farys by Jan Bejjattt in 't jaar

75-86, gedrukt is, deze heylige is aan 't hooft
van 't boek afgefchildert , als een Nonne van
de Dominikaner order met een wit kleed, een
flepende tabbart, en met een doornen kroon op
het hooft , boven is 'er een Crucifix , dat na haar
toehelt, en dat van zyne wonden ftralen uyt-
werpt, die op de voeten van deze Nonne uyt-
loopen

.
en met een hart dat zy in haar regter-

hand houd
, zy heeft een Drank onder haare voe-

ten , en voor haar een Dom'mikaa» op deknyen,
V 4 met
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met een man en vrou, dat leeken zyn, aanhaak
zydc, eyndclyfc draagt zy twee Patemoftcrs die
aan de linker zyde, van haar gordel hangen, zie

hier de lytel van het boek.
Oe groote wonderwerken van de aller beyligfle won-

den , dit jaar aan de zeer eerwaardige moeder overge~
komen , die tegenwoordig Priorin van '/ Kloojïer der
Annunciatie in de Stad Lijjahn , in Portugaal is , Van
de order derprelik-broeders, bevejligt door de eerwaar-
de vader Lodewyk van Grenade en door andere ge-
loofwaardige r;erfoonen gelyk menopheteyn-
de van deze Redevoering zal zien te Parys by
Jan Bejjaut 15-80.

De opdragt brief, is in deze woorden bevat
aan de alderkriftelykjle Koninginne Louifa van Lot-
terin^en

,
Koningin van!/rankr\k,fviegelvan alle deugj

Qjd svrugt en'Zagtrnuedigheyt
,
Heyl. Mevrouwe.

Dewyl ik befpeuit hebbe , dat uw Mapfteyt
een zonderlinge Godisdienftigheyt, voor het //.

Sakrament des Autaars heeft , en voor de Evan-
gelische Leeraar Thomas Aamnas in wiens Ka-
P.cl le, gy een plegtige Procesjie hebt vafl: geftelt,

dm alie maanden de heylige tucbari/he aldaar
te brengen, met bevel aan alledc Monniken van
't KniUgie van Gier, om aldaar een Mhlè te

zingen, en dewyl ik befpeure, dat elk een, hoe
weynig verdienfte dat hy heeft, zig beneerlligt,

om uw zaken aan te bicden , die u her meefte
vermaak kbnnen aa;. brengen, hebik voorgeno-
men tiet getal daar van te vermeerderen , hoewel
ik de min/te ben, van alle die voor uw gehey-
ligde pcrloon duiven verfchynen , 't is daarom,
dewyl ik zekere gefcfiriften gevonden heb, die

in verfcheyden .fteden gedrukt zyn, ik die op-
gezarneit en by een heb gebragc

,
op dat men daar in
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de grootfte wonderwerken vaii onzen tyd mag
befpeuren , door de Almagt van God in de per-

loon van de zeer edelmoedige, zeer deugtzame
en zeer Godvrugtige maagd Mar /«van ^tjitatien^

Priorin van de Annunciatie van LijJ'abon'm 't ICo-

ninkryk van Portugal ten eenemaale overgege-

ven , aan 't H. Sakrament en Thomas /iquinas , die

door zyne verdienften, en voorbiddingen haar

het voordeel vergunt heeft , om Jefus Kri-

ftus als een bruydegom zigtbaarlyk te zien, met
zyne allerheyligfte kruys wonden , middelen waar
van zyn Goddelyke Majefteyt zig bedient, om
geduurigaan verfcheyden flag van wondervver-
werken te arbeyden, die ik de vryheyt neme,
om uw Majefteyt zeer nedrig aan te bieden , en
haar aan te fpooren om alle dagen met meer yver
te volgen i en aan te houden in de Godsvrugt,
die zy begonnen heeft;en met een om hem te bid-

den, dat het hem behaage in deze alierheyligfte

maagd, een regte dienftmaagd van onzen Heere
aan te nemen; op dat uw Majefteyt uyt kragt
van zyne verdienften, en voorbiddingen, kan
verkrygen 't geene zy begeert, zo ten voordeel

e

van dit Koninkryk als van degeheeleKriftenheit

in 't gemeen , aan myn zyde Mevrou, bidde ik

God, dat hy aan u Majefltyt de vervulling van
alle haare begeertens, neffens een lang en geluk-
kig leven, wil vergunnen, uyt het Uommkanèr
fituojïer te Parys den xx Jugujlxs lySó.

Uwe zeer neder ige en zeergehoorzame Dienaar F.
Steven de Lufignanvan de Dornmikaner order.

Dezelve hazignan om cenig ligt te geven aan
't geene hy bybrengt, verhaalt, in zyn boek, drie

V s bric-
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brieven van woord tot woord, waar Van de cer-
ge volgens, dezen Schryver , van den Proz/WW
Broeder Antony de la Cerda, aan Broeder Ferdï-
nanddeCajiro

, Vrocwateur te Rome voor de ?ro-
v:ntzic van ?ortugaal is , om ze aan den Paus te
vertoonen, zy is te Ufféten gedagteekent, op
den xiv van 't jaar 15-84, en na in 't Ita-
liaans overgezet tezyn, is ze tot tfc»^ en tePiai-
fance gedrukt, met toelating van de H: Inquifitie

Jfc geen te weeg bragt , dat men ze ook in 't

Franfch overzette.

Op deVHIfte bladzydje, van dezen brief, dte.

aan den Paus moed vertoont worden, word
verhaalt, dat de moeder fykria van de t-'ifitatie

in den ouderdom van xi jaaren, in 't Klooüer
ging : dat zy op haar xvi Yrofeffie d-ced, dat het
toen was, dat onzen Heere iefus Kriftus, aan
deze Godtsdienflige maagt verfcheen , en dat hy
om haare verdienlten te vergelden , haar tot een
vrou nam , aan haar , deze woorden van den
Profeet Jeremia toefchryvende, met een eeuwige
liefde heb ik u liefgehad , daarom heb ik v, met barm-
hertipheyt getrukkm , dat hy zig 't zedert dien tyd
aan haar geopenbaart heeft , om haar verfcheyden
bvzondere gunften te bewyzen, en om met haar
Zo gemeen faam te verkeeren , als twee innige
vrinden doen; of op dezelve wyze, als Godt
ours tyts tot Mofts fprak

, dat hy haar dikwüs ver-
fcheen

, met een heyrlcger van heyligen vergezelt
Zynde, en van de heylige Mana Megdalena, die
hy gewoon was zyn fchoone te noemen , S*.

Oommfk'AS , St. Thomas Aejuinas , St. Katarina van
Sieme enz. waren van dit getal. Dat hy op een
•andere tyd alleen op een gemeenzame wyze quam,
Oiii nuar te helpen in het opzeggen van haare ge-

ty-
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tyden, en dat ze op 't eynde vanyderP/«/j»zey-

dc Gloria Vatri et tibi et Spiritui Saticllo ,
eere zy aan

God den Vader , <wt* en aan den H. ' Geeft* enz.

Op de Neegende bladzyde, wordgezegt, dat

wanneer zy mocfl: Communiceren en haar Schep-

per ontfangen, 't geen dikwils gebeurde, dean-

dere Nonnen haar in een verrukkinge van zin-

nen zagen vallen, waar in zy bleef, tot dat haar

gcedelyke Vader haar belaftc om met haaremet*

gezellinnen te naderen , om de Communie te ge-

nieten , en dat ze als dan tot haar zelfs komende

,

deze H: verborgentheyt, met een volkomen ge-

hoorzaamheyt verrigte. enz.

Men vind op de X. bladxyde, alwaar van de

voorbeeldige liefdadigheyt werd gefproken , dat

'er in 't zelve Kloofter een zeer iwakke Nonnc
was , die geen voedzel wilde nemen , om dat zy 't

haar zelfs in 't hooft gebragt had , dat men haar

wilde vergeven , zo dat zy de tanden toeflqof,

om te vermyden, 't geen haar krankzinnigheyt

haar deed vreexen , en dat haare lippen en wan-

gen , met vuyligheyten onreynheyt bedekt waren.

Dat Maria van de Vifitatic met medelyden over

deze arme krankzinnige Non getroffen en door

eenzuyver beginzel van liefde aangefpoort zyn-

de haar bezogt, en haar bad een kleyn ftukje

brood te eeten, met haar te verzekeren, dat het

niet vergiftig was. De zieke gaf haar ten uatr

woord, zo gy van 't zelve brood wilt eeten en

op dezelve plaats byten, alwaar ik gebeten heb

(merk aan dat zy wangen had, die van de kan-

ker waren opgegeten) ik zal geloven dat ïut

brood goet, en dat 'er geen vergif van binnen, is.

Toen' bedwong Maria vol liefdadigheyt zyn-

de , haarzeiven , beloofde , en deed dit , met zo vc 1

ver-
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vermaak, als kloekmocdigheyr , maar war een
zeldzaam wonderwerk ! 20 ras als de 'zieke had
beginnen te eeren , verfchéen onzen Heere aan
Maria, en zeytot haar, dat hy nyt kragt van
«ulken liefde daad als zy deed , deze arme dog-
ter wilde genezen, gelyk hy ook met der daad
in 't werk ftelde.

Op de elfde bladzyde, zegt hy, dat t' elkens
als zy hetfchellètje hoorde, dzthetti.Sakrameni
vergezelde; wanneer men 'taan een zieke brengt
Zy op haare knyen ging leggen, en dat zy ten
eerften in verrukkïnge was, gelyk de Nonnen
vahhetzelveKloofter verzekeren,datzy's woens-
daags van de H. week , in het beneden koor ging
alwaar de Nonnen door een VenttctdéCommwtè
uyt handen van haar Biegtvader ontfingen , die 'er

buyten was; en dat als zy zag dat 'er geen gc-
wyde Ho/He voor hiar overbleef, zy 'begon te
fchreyen, en van onzen Heere Jefus Kriftus
de gun (te affmeekte , om ook te konnen Com-
ntMticeeren.

Een oogenblik daar na
,
zeyhy, opende Zig

de plaats alwaar men het H. lighaam bewaart,
van zig zelfs, en bood aan deze zeer Godsdien-
ftige Maagd, een ihfiïe aan, die zy met zo veel
Godsmigt als nederighcyt aan nam:
Het zelve wonderwerk gebeurde haar nog

eens, op den dag van de Kindermoord. Jefus
JCriftus gekruyft zynde, verfcheen haar van vuur
ftraalen glinftcrende . die uyt zyn regter zyde
quamen , en die de flinker van dezeNonnt aan-
rakende, op haar vleelch zulken grooten kente-
ken nalieten, als een Lande zou kunnen doen;
dit teken opende zig van tyd tottyd, omeenige
druppelen bloed te laten afvlocyen, en als dan

ge-



( 3i7 )

gevoelde zy aldaar volgens haar zeggen
, groots

finerten. De Goddelyke Majefteyt heeft deze
wonderen doen zien , na dat deze Non Priorin

gemaakt was, 't geen in 't begin van de maand
juk van 't Jaar i f83 gebeurde.

Hy verhaalt op de twaalfde bladzyde, dat ten

tyde wanneer zy in haar Cel in 't Gebed was,
dc Nonnen haar met glans 'omringt zagen, en
in de lugt opgeheven zynde, meteenluyiterryk
ligt, dat van haar aangezigt en borft afvloeyde,

zag°n,'tgeen degrooteliefdadigheyt en brandende
liefde van God, die in haar was, aanwees.

Eyndelyk wierd zy op den vu Maart van 't

Jaar 1584, op St. 7homas-Gzg door JefusKrifhis

en dezen heylig berigt, om haar gezigteaan den
vader Yro% int-aal mede tcdeelen. Hy vermaan-
de 't haar nog negen agter een volgende dagen,

daar opbiegte zy, en vervolgens ontfmg zy het

ƒƒ. Sakranrent, geduurende deze dagen bewees
God haar des nagts zyne gunft op een doornig-
tïge wyze als zy in het Koor inden gebede was.
Op St. 7boma<-óag; Jefus Kriftus gek ruy ft zyn-
de verfcheen haar na de Metten , s' morgens
tuiïchen vier of vyf uuren, met heerlykheyt om-
ringt, en met zyne vyf heylige wonden, De
lidteekens van een bloedige koleur bleven aan
deze heilige, niet alleen aan de handpalmen , en
onder de voeten , maar ook boven op de eene
van een ronde gedaante , als eenfpykergat

,
op

'tander uytkomende
Op het eynde van de brief, zeyt de Vader

Provinciaal , dat hy eenige van zyne Monniken
met hem genomen had, om getnyge te zynvan
'tgeenehy bybrengt. Hy noemt onder andere
l/ader Ant-tns de la Cerda proviniiaal , 1 ader Ca/per

Leim
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Leitenr, Regent van't Kollegie , en Prediker vari
den Koning ; Broeder Lodeivyk van Grenade en
P«*£r i/«**r

,
Biegtvader van zyn Eminentie

,

Z). Henrik, een Kardinaal die naderhandKoning
wierd.

De tweede Brief is van Broeder Lodeivyk aan
Grenade

,
gefchrcven aan den Patriarch van

Valence , en te Lijjabon gcdagtckent
, op den

XVIII. Maart 15-84. Zie hier het voor-
naamfte.

h 'c Geen in de Brief ontrent de wonden is

aangewezen.
II. Wat wrede pyncn zy naderhand vyf of

Zes dagen na malkander leed : en dat het gedu-
rende deze tyd, als zy liep éven eens was , als
of ty hunne voeten op fpykers zette.

III. Dat zy aan de zelve Lodewyk van Grenade
betuygt heeft, dat het rects zeven jaren geleden
was

, dat ze alle Donderdagen op het uur
van't Ave Maria , de pyn van deDoornekroon
zo levendig op haar hooft gevoelde

, dat 'er

bloed uyt de gaten liep, die zy daar in gemaakt
had

,
'tgeen tot vrydags

,
op 't zelve uur

duurde.

JV. Dat 'er zekere tyden waren , waar in zy
luit had, het Sakrament te ontfangen , en dat
ze als dan in den Geeft: St. Jan den Evavgelifl
zag, die de Miife deed

,
op welkers eyndc een

Hojlie uyt den Autaar quam, die tot haar mond
inging, enz.

„ Ik neb uyt haar mond gehoort, zeytBroe-
., der Lodewvk van Grenade , alles wat ik fchry-

„ ve, en ik zou veele andere dingen te zeggen

,ï hebben , zoo men alle de wonderen raoeft

„ ver-
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„ verhalen- , die de Heere door deze dierbaarc

„ ziel gewrocht heeft enz.

De derde Brief is van dezelve Provinciaal,

Vader Antony de la Cerda gefchreeven , aan Va-
der Ferdinand de Cajlrê Procuratoorte Rorric-» voor
de Provintie van Portugaal. Zy is den XXX.
Maart te Lijfaben gedagtekent, in 't jaar ij8f . en
in deze bewoordingen bevat.

„ t'Zedert uw vertrek uyt deze ftad , heeft

het onzen Heere behaagt , alle dagen op het

Heerlykfte te vertoonen , de achting die hy

„ voor de Annunciatie heeft ; want God heeft

„ doen zien dat zyne barmheriigheden oneyndig

„ zyn , door 't geene hy in deze quartieren zoo

„ voor het lichamelyke , als het Gceftelyke,

„ door middel van deze Heylige Vrou, diever-

fcheyden voornaame perzoonen aangefpoort

„ heeft, om Geeftelyken te worden, aan Welke

„ ik zelfs het kleed gegeven heb.

De beroemtheyt van deze Wonderwerken,
is zodanig verlpreyt , dat ze zelfs tot by de'

Mooren in AvaLdu is doorgedrongen , van
waar 'er drie gekomen zyn , om deze priorin té

zien , de Wonderwerken die men van haar ver-

teld, niet konneilde gelooven , 'tzedert dezen
tyd, heeft de H. Geeft hen het herte getroffen

,

en van begeerte ontvlamt , om deze Dienareffc

van God te zien , hun yver wierd eyndelyk zoo
krachtig , dut ze van 'Ahalte na Liffabon ver-

trokken , zonder elkandéren hun voornemen te

openbaren , 7,00 ras zy aangekomen waren',
quamen zy den eenen na den anderen, by my,
in myn Kloofter , en zeyden my , dat ze niet

wiften door wat beweegmiddel
,

zy van een
brandende begeerte yverden , om de Priorin te

zien,
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zien , tervvyl de eerfte noch fprak
, quam de

twede, en cmr op de derde. Eyndelyk bevond
men datze alle drie

1
het zelfde verzochten, en

alle met dezelve begeerte ontftoken waren.
Jk geleyde haar tot in 't Kloofïer van Annuncia-
tie wy gingen in de fpreekplaats

i
ik gaf de

iJriori» kennis , dat ik iets aan haar te zeggen
had, zy quam aanftonts , en zag de drie Moo-
ren om zoo te fpreeken , als tegen my aange-
plakt. Zy lichte^haar luyer op om met my te
fpreeken ; doch zy hadden haar zoo ras niet ge-
zien, of zy wierpen zig ter aarde , 200 dat zy
zonder ons behulp niet konden opftaan, zo ras
zy over eynde ftonden , en de Priorin in haar
trony gezien hadden

, bogen zy haar ten twede
maale ter aarde ; zonder een eenig woord te
fpreeken , als alleen , dat zy zonder ophouden
kermden

, de oogen op haar geflagen hebbende.
Ik vroeg hen , waarom zy niet tot de Priorin
fpraaken? zy antwoorden my , dat zy in haar
Zulke groote en verwonderens waardige zaken
befchouden , dat ze geen woord konden fpree*
ken.

Daar op baden zy de Priorin
, dat zy gedoopt

mogten worden , zy gaf hen ten antwoord,
dat zoo zy wenfchten gedoopt te wezen, dit door
my kon gedaan worden

, en dat dit /eer aange-
naam, aan jefus Chriftus , haar Man zou zyn,
toen ging ik met de drie Moorenna myn Kloo-
fler, die in 't eerft de Priorin niet wilden veria*
ten : doch eyndelyk, gehoorzaamden zy.

Ik ging na den Aart-Billchop , om hem van
alles wat 'cr was voorgevallen, bericht te geven ,.

en op dit verhaal
, ontbood hy de drie Mooren

,

die ik met eenige van myne Monniken verge-

zelde
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zelde. Zy bekenden in onze tegenwoordig-
heyt, aan zyn grootheyt , dat zy Jezus Kriftus
by de Priorin in een menfohelyke gedaante ge-
zien hadden , aan het kruys ophangen. Éen
Wonderwerk van dezen aard, fcheen zoo ver-
wonderbaar

, dat het gerucht daar vari zig door
het geheele Konïnkryk verfpreyde

,
'cgeen een

groot getal rnenfehen , na deze ftad deed lok-
ken, om hen te zien doopen. De Aarts-Bif-
fchop liet aan de Priorin zeggen , dat zy ze
zelfs 3e namen moert geven , die ze hebben
moeften. Dit deed zy , noemende de eerile

Emanu'él, de twede Johannes , de derde Thomas

;

waar op zy in ons Kloofter gedoopt wierden,
waar in zy hen nog bevinden.
Het twede Wonderwerk , dat.de Vader Pro-

v-ntiaal verhaalt , is dusdanig , daar was een
voorname Dame, die de kanker, in de lip had,
en eens met Donna Vtneentia fpreekende

,
zey

zy haar , dat de Chirurgyns dezelve des anderen
daags zouden . uytfhyden. Don»* Vtneentia
door medelyden bewogen

,
gaf haar een klein

ftukje linnen , dat de Priorin op haar zyde ge-
had hadde

,
gelyk zy gemeenlyk droeg , en zey

haar, dit op haar quaal leggende, dat zy deze-
gen van Gr>d verhoopte , en dat zy wanneer
men de Operatie deed

,
geen pyn zou gevoelen

,

enz. De Dame deed , 't geen Donna Vincmtia
haar gezeyt had, en beloofde zeer heyliglyk ,dat
zoo dit (hik linnen haar de verquikking toe-
bracht , die zy haar deedhoopen, zyde genade,
die God haar bewees

, uyt krachte van de ver-
dien fte , van de Priorin zyn dicnftmaagt open-
baar zou maken. Deze eenvoudigheyt mis-
haagde de Goddelyke goetheyt niet , die haar 't

lil. D*el. X geen
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geen zy begeerde
,
vergunde ; want 's anderen-

daags morgens vroeg opgeftaan zynde, vond
zy haar ten eenemaale genezen , zonder dat 'er

een lidteeken overbleef , waar de kanker ge-

weert was. En een weynig lager , daar was
een openbaar Notaris die dit alles op bevel , van
den zeer uytnemenden Kardinaal in gefchrift

ftelde enz.

Het derde Wonderwerk dat hy verhaalt, is,

dat Anna Radriguez. del Crujïfi&o van de Franfis-

kaner order , twee brokken van een houten
kruys

,
by haar droeg , die de Priorin haar ge-

geven hadde
,
op zeker tyd ging zy by een zieke

die drinken van haar verzogt
, zy liet een Por-

celeyne kop komen, die zy vol water deed, en
na datze een van de ftukjes houd , in 't bywe-
zen van alle omftanders genomen, en het teken
des kruys gemaakt had, wierp zy het in de kop,
aanitonts zag men't na de grona gaan , en we-
derom boven komen, en zulks tot verfcheyden
maale toe; zy gaf van dit water , aan de zieke

te drinken, en die zig daar van zeer verquikt
bevindende, verzocht daar van meerder te heb-
ben. Toen dacht Anna dat hy het (tuk hout
met het water itigefwolgen bad , zoo datzy het

ander (tukje in de zelve kop deed , dat ook na
de grond , en zig by het eerde gevoegt hebben-
de, maakten zy alle beyde een kleyn kruysje
uyt, 't welk een buytengewoone Godtsvrucht,
voor alle die geeneinboefemden . die het zagen

,

de zieke had dit water , zoo ras voor de twede-
maal niet geproeft, of hy bevond, zigteneene-
male herftelt , ftond den derden dag op van 't

bedde, om door de ftad te wandelen , men
drukte ook een gefchrift van dit voorval uyt laft

van
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van des Pauzen Legaat Ik zou zegt de zelve

Vader Pro vintiaal noch wel andere dingen konnen
fchryven.

Broeder Steven de Lufignan
, befluyt uyt de

voornaamfte berichten , die men trekt uyt de
wonderlyke voorvallen die in deze brieven ver-

haalt worden.
I. De rechtvaardige Monniken enNonnen zyn

zeer aangenaam by God.
II- Degehoorzaamheyt, delicfdadigheytende

ongehuwde ftaat zyn verdienende

III. De Maagdom is een aangenaame bruyd,
aan onzen Heere Jcfus Chrijlza

IV. Het is nodig de Heylige Beelden te veree-

ren, en aan te bidden.

V. De Heyligen in 'tP^r^j- zyn onze Midde-
laars en Voorfpraken.

VI. Het is noodzakelyk
t
dewezentlyketegen-

woordïgheyt van JefusKriitus, 'mhet Sakrameni

te erkennen.

VII. Het lydenende dood van Kriftus, zyn
ons voordeelig , door middel van onze goede
werken.

VIII. DeWonderwerken hebben in de Room-
fche Kerke nooyt opgehouden.

Aan het eynde van het boek van deze Heylige
Non , ftond dit :

Onze Heylige Vader, Paus Sixtus de Vde,
heeft uyt krachte van de Godsvrucht , en het

verzoek van zyn Katolyke Majefteyt de Koning
van Spanje belaft, om eenlyft op televen , van
de Wonderwerken , van Broeder Lodevjyk de
Behran , in Arra^on , van de order van Sï.Do-

mhükus , om hem in het getal, en rang derhey-

X z ligcn
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ligen , en gelukzalige te (lellen , maar het

wierd even eens als met de Non bevonden.

Het gerucht van deHeyligheyt van deze Non,
verfpreyde zig zoo ver , dat den Kardinaal van

Ooftenryk , aan Paus Sixtus de V. daar van ken-

nis gaf, die hem dusdanig antwoorde.

„ 'cis met veel blytfchap, dat wy de deugden

„ van de Priorin van het Kloofter van d' Annunfi-

„ ade , van de alderheyligfte Maagd , om de

„ groote gunftbewyzen die God aan haar heeft

„ bewezen verdaan
,
wy fmeeken de Godde-

„ lyke goedlheyt , om haar van dag tot dag

,, waardiger tot zyne weldaden te maken ; en

„ haar met zyne Hemelfche gaven optehoopen

„ tot eere van zynen H.Naam, envertroofting

„ van zyne Geloovigen. Gegeven te Sint

„ Maria van Rome , en met de klcyne vüTchers

„ ring gezegelt, den x. September i ƒ84. en van

ons Pausfchap het &c.

getekent

Antony Pricha Badulini.

\\/Y zien deze Heylige Non ,
op het hoogde

VV rad van de fortuyn , ten opzichte van de

eerbied en achting , die men voor haar , als hey-

lige zoo in Portugaal , als in verfcheyden andere

landen had , hoe veel malen heeft men van haar

niet wel gezegt
;

Welgelukzalig is de buyk die u

gedragen en de borften die u gezoögt hebben ? Haar

ontbrak niets in "deze werelt , om ten eenemale

gelukkig te wezen : Maar ach! wat is't met

dezen grooten Heylig ; die de Roomfche Ker-

ke hééft verlooren , en die tegenwoordig in de
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Hel brand , we hebben de loftuytingen gehoort

,

die men haar in't begin gaf. Laat ons nu in 't

vervolg eens de misdaden vernieuwen , waar
mede men haar belaÜe : wy tullen in haar , niet

dan affchuwelykheyt, afgodery
,
boosheyt, by-

geloof en bedrog vinden

Zy wierd op:het eynde van 't jaar t ^8, ver-

oordeelt en men gaf haar onderzoek, Proces,

en Vonnis door een boek uyt dat men te Sevïlle

in 't begin van 't jaar 15-89 liet drukken, en dat

ten Titel had.

Verhaal van de heyligheyt en de wonden van moe-

der Maria van de Vifvatie voorhenen Priorin z>an

het Kloojler van de Annunciatie tot Lijfabon en

V geene het Vonnis dat tegen haar gejlagen wierd

medegebragt.

Ik zal de voornaamftc (lukken , van dit boek

opgeven, en vöornaamentlyk , die de meefte be-

trekking tot myn onderwerp hebben , 2,1e eens

op wat wyze, hy begint na debewaarheding van

de wonden en van de hyligheyt vm Maria rrio-

rinne van de Annuntiatie , van de Domimkaver or-

der in handen van de zeer eerwaardige en zeer

doorluchtige Biiïchop van Guardia , aan de Vader
Provintiaal van de Dominikmcr order, aan de

Iuquifïüe meefters van deze Stadt Lijfabon, en
aan Dokter Vaulus Mfinfus raad van zyn Maje-
fteyt geftelt te hebben, begaven dezeHeeren zig

na 't Kloofter , en op deze waarmakingen op dit

onderzoek , en op het getuygenis van verfchey-

den Nonnen, van dit Kloofter die eenftemmig

verklaarden; det de heyligheyt van de Priorin

een valfche heyligheyt was , en dat de wonden
X 3 die
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die zy had 7 niet dan gefchilderde wonden wa-
ren.

Het onderzoek geë'yndigtzynde , ontbood men
dePrior-nfte voor de onderzoekers,die haar belaften,

om op het misboek, en op dengekruyften Jefus

Kriltus te fweeren, en de waarheyt te zeggen,
van 't geene men haar zou vragen, daar by voe-
gende, 20 zy het deed, dat ty alle byftand van
God had te hoopen , en dc Duyvel in tegendeel

niet zou nalaten;, haar weg te voeren , zo zy

weygerde de waarheyt te bekennen , daar opde-
den de Heeren haar de twee volgende vragen.

( » ) Hoe zy de moeder van Godverfcheyden
maale gezien had

!

(2) Waar de wonden van daanquamen, die

zy had.

Zy antvvoorde daar op onder Eede; dat zy

in den ouderdom van negen of tien jaaren , in

't Kloofter was gekomen, en naderhand xvu
Jaaren oud zynde, Profes/ie gedaanhad , dat zy in,

den gebede zynde , aan haar geopenbaart wierd ,

dat God eenbyzonderetederheyt, voor haar zou
hebben , dat zy op een andere tyd , in Devotie

zynde, een Engel haar een doornekroon op 't

hooft zétte, die haar quetfte dat den gekruyften

Jefus Kriftus, haar langen tyd daar naverfcheen

en dat uyt de (braaien die uyt deze wonden
voortkwamen, die geene waren gekomen, die

op haarvleefch gedrukt waren, dat Kriftus, die

zy haar Bruydegom noemende, dikwils aan haar

was verfcheenen , met haar verkeert had, en
haar had geholpen haare getyden te lezen, en

dat zy , wanneer ze tot het Gloria patri tul. ge-

komen was, de gewoonte had , te zeggen, Glo-

ria patri et tibi enz. en niet, en zoon dat ze aan

haar
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haar geeftelyke vader gebiegt hebbende, hy haar

zeyde dat zy dit niet moell veranderen, maar
zeggen met de heylige moeder de Kerke Gloria

patri et filto enz. Dat zy aan haar Bruydcgom,
in een t' zamenfpraak die zy met hem had, ver-

klaarde, 't geen haar biegtvader , haar geraden

had , te zeggen ; en te doen , en dat haar bruy-

degom haar geantwoord had , datze het bevel

van den Biegtvader moeft opvolgen-

Alzo deze vaders befpeurden , dat 7.y aan de

eene zyde, voor een heylige tragte door te gaan»

en dat de Nonnen aan de andere kant beweer-

den,dat alles niet dan een verfierfel enbedrog was,

vermaanden zy haar , om openhertig de waar-

heyt van alles te zeggen, dewylhetaan hun alle

toefcheen , dat alles wat zy gezeyt had , volko-

men valfch was, en zy verzekerden haar, zo

zy vergiffenis verzogt , van alles wat 'er voorge-

vallen was, zy medclyden met haar zouden heb-

ben, dog zy volharde met te beweeren , dat het ge-

ne zy verklaart had, de zuivere waarheyt was,

waartoe zyjefus Kriftus haarBruydegom ,
totge-

tuygenam, daarop lieten zy ze heenen gaan,

en itelden het onderzoek tot op een andere tyd

uyt, die zy benoemden.
,

Zo ras deze dag aangekomen was belaften de

Priefters aan de andere Nonnen , om harde zeep

en koud water te nemen, en daarmede de won-
den der handen van de Priorin te waden

,
zy

hadden zo ras niet gehoorzaamt, of ly begon

over de groote fmerten te klagen, die zy haar

aandeden; dog na datzemet vryven aanhielden,

verdweenen de wonden. Toen viel deze onge-

lukkige op haare knyen ter neder ;
begon te

fchreyen, verzogt vergirTenuTe van dezeHeeren,

X 4 en
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en dat zy zodanig ontroert was; dat zy eer dood
dan levendig mogt geagt worden , hen verze-
kerende, dat ty op een andere tyd de waarheit
zou zeggen

, zy gaven haar in de bewaring van
de Nonnen over, en zeyden haar onder bedrey-
ging van de ban haar niet alleen te laten.

Eenigen tyd daar na, gingen de Heeren we-
der na 't Kloofter, ontboden de Priorin aan wie
zy belaften, de waarheyt aan hen tc verklaren.
Daar op zcy zy , dat het geene zy gedaan had , niet
anders was

, dan om de werelt te bewegen haar
als een heylige aan te merken , dat zy de won-
den op hare handen zelfs had gefchildert, en wat
die in de zyde belangt, zy die maar driemaal
gemaakt had, met een mes dat ze in haar kam-
me doos had, en wateyndelykdedoorne-kroon
aanging, dat zy haar voorhooft met het zelfde
mes geprikt had, tot dat 'er bloed nytquam, 't

welk zy verfcheyden maal had gedaan.
Toen vroegen de Heeren aan haar

> hoe zy de
vyf druppelen bloed op het lynwaadkon krygen,
dat zy zeyde, dat uyt de wonden van haar 'zyde
vloeyde zy antwoorde daar op , dat zy zorg droeg
Hollants linnen te hebben, dat zy met bloed bc^
vlekte, dat wanneer men haar ander gaf, om
haare wonden daar mede aan te raaken , zy het
voor yeders oogen affneed , zo dat zy even eens
waren , als die zy reets had , dat zy ze naderhand
op haar borft leyde en 'er zeer behendig die zy
reets gemerkt had , en gaf dit dan aan de geene
die 't haar gebragthad, op dat zy die aanraakten.
De Heeren vroegen haat, hoe zy de wonden

gefchildert had op het kleyn (tukje linnen, dat
zy aan de voornaamüe Moor gegeven had ? zy
gaf ten antwoord , dat deze Moor zeer opletten-

de
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de zynde zy het gordyn toegerukt had, als be-

fchaamt zynde het linnen in zyn tegenwoordig-
hcyt op haar borft te leggen, en dat ze'mer een

mes in de vingeren geprikt had, en het linnen

met het bloed dat'er uytquam had beflreeken,

dat Zy het ivervolgens op haar borft geleyt had
en in zyn tegenwoordigheyt daar van daan ge-

haalt waren, zy alle oordeelden , dat dit bloed

nyt haar zyde was gevloeyt.

De Heeren vroegen haar ook , hoe zy de

druppelen bloed in het 'Choor-kleed van den Kol-

lec eurvm den Paus gekreegen had ,
lyantwoor-

de dat zy (a) Koppleyfters op haare handen had

geleyd, en dat 'er dan bloed uyt quam wanneer
ty die hadweg genomen, dan het Koorkleed ge-

grepen en gewreven hebbende , dat het dus ge-

verft wierd.

Men vroeg haar daar en boven, hoezy in de

lugt wierd opgeheven , en wat de oorzaak was
dat ty verfcheyden maal van de Nonnen als

blinkende gezien was, in haar O/? zyantweor-
de, dat zy vier in een kleyn Confoortje en een

weynig ligt maakte, dat zy een fpiegel daar" te-

gen over zette, die dit ligt ontflng, en dit op
haar trony deed afdraaien , en wat het verheffen

in de lugt betrof, dat zy haare voeten op twee
palen ïette, die zy daar toe uytdrukkelyk had

laten maken, eii dat zy op zodanige wyze zat,

dat zy fcheen te hangen,

Eyndclyk vroeg men haar,. hoe zy doodelyke
Zonden bedryvende, het SaJkrament alle dagen
durfde ontfangen ? zy antwoorde dat zy altydt

gehoopt kad , dat onzen Heere haare eens tot be-

X f rou

(a) Veficatoires,
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ton zou roepen, en dat ze derhalven vergiffenis
van de Heeren onderzoekers verzogt , niet tegen-
gaande dit alles vervolgden zy hunne onderzoe-
kingen, en de Nonnen verklaarden dat zy eens
in 't Kapittel zynde, in de lugt was opgeheven
en dat 'er aan haar zyde een plaats was die voor
een man gefchikt fcheen. De Hecren vroegen
haar met wat oogmerk zy dit deed? daarop'^af
ly ten antwoord hebt gy niet gezien dat onze
VaderDomimkus, by myging zitten? zy beleed veele
andere dingen, die ik uyt vreeze van verdrietig

te zyn, niet aanhaale. Eyndelyk vergaderden,
de gemelde Heeren , om de befchuldigingen en
demisdaden , te onderzoeken, waar medede Prio-

rin befchuldigt wierd, en in der daat bevonden
hebbende, dat zy fchuldigwas, fpraken zy het
vonnis uyt, op den vi December if88, in het
Kloofter van onze Lieve Vrou , Van de Francis-

haner order binnen de ftad Lifjabon daar op ont-
boden, zy de Priormvoov haar, en het vonnis wierd
in haar tegenwoordigheyt gelezen.

Den agften van de zelve maand las men dit

vonnis , van de ftoel af in de groote kerk , 't welk
de volgende byzonderheden behelsde; nament-
Jyk dat de Priorin niet dan eenvalfcheheyligheit

bezat, en dat alles wat zy gedaan had, niet an-
ders was , dan een uytwerkinge van de begeerte
die zy had om voor een heylige door te gaan

;

maar om dat zy geen verkeering met deDuyvel
gehad had, en hem niet aangeroepen, wierd zy
alleen maar tot een eeuwige gevankenis veroor-
deelt, Het vonnis bragt ook mede, dat zy in

den tyd van vyf jaaren niet zou mogen biegten,

nog de Sakramenten ontfangen
,
uyt gezondert in

geval van hoodzakelykheyt, op de drie Feeften

van
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van H Jaar , en op het Jubtlfteji ,
dat zy noyt

het kleed nog het hooft-fluyer zou dragen, dat

zy noyt geen dadelyke ftcm, in 't kapittel zou

hebbenen tot eenigen dienft, zou verkooren

worden, dat zy verpligt zou zyn, om vyfjaren

van de vloer te eeten , dat men haar overlchot,

aan niemant zelfs niet aan de armen zou geven;

maar dat men het xou verbranden , dat wanneer

de Nonnen uyt de Eetzaal quamen, zy vlak op

de aarde moeft leggen, en dat zy alle over haar

lighaam moeften heenen gaan, dat zy haar des

woensdags en vrydags, een oogenblik zouden tug-

tigen dat zy in' een ander Kloofler van dezelve

order', zou overgebragt worden, xxv mylen van

Liffabo* afgelegen, aan 't eynde van den Taag ,

alwaar zy in haar Cel zou worden opgefloten
,

zonder daar uyt te konnen gaan ,
dan om de

Miffe te hooren , en haare gctyden op te zeggen

;

dat zy geen verkeering, dan met een Non zou

mogen hebben, die de Prhrm van 't Klooftcr

zou benoemen, om haar in 't geloof te onder-

wvzen ; dat haar afbeeidzel op de muur

van de Annunciatie zou uyt gewift worden, dat

het linnen met de vyf wonden befchildert, en

de andere dingen die haar toebehoorden, aan de

wy&fV-meefters zouden gezonden worden, or

aan de (a) opzïender ofwel aan de Priefter van

de Parochie, om hetgebruyk te zeggen wat men

daar van moeft maken. Zie daar alles wat het

vonnis behelfde.

Ik zal tegenwoordig ten voordeele van hen

,

die Jefus Kriftus in waarheyt trachten ,
te die-

nen , eenige aanmerkingen op het leven en t

' 0 vonnis

(a) Provediteur.
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vonnis van deze Heylïge Non maken. Voor*
eerit

, wat de onderrichtingen behelfr , die Lu-
fgnan

,
\iyt deze brieven trekt , zal het niet te

onpas komen, om de valfchheyt zoo in 't alge-
meen

, als iu't byzonder , daar van aantetoo-
nen; dat zy niet op het woord van God; maar
alleen

, op ^roomen
, op valfche wonderwer-

ken
, op begoochelingen van den Duyvel , en

op de inbeeldingen van een volflagen geveynsde
gegrond zyn

, die voorgafzoo grootte zyn , als
Chriltus zelfs

Doch dewyl onze tegenftrevers zelfs, een in-
houd van deze- brieven als valfch verzien , en
vol gcvèynftheyt zyiide , afkeuren , zal ik my
met ophouden om andere bewyzen van deiTetfs
vaTchheyt aan te toonen. Ik zal alleen zeg-
gen, dat zy wel zullen doen om beter redenen
als diq van deze brieven , op te fpeuren , wan-
neer zy't zullen ondernemen, om hunne nieu-
we Gz\ooïs~Artykelen te bewyzen. Dewyl de
valfche wonderwerken , en droomen , niet meer
na de mode zyn , en door de genade van God,
zyn wy niet meer , in die tyd , waar in de gee-
ftelykheyt het volk gemakkelyk bedriegt, en
hen alles wat zy willen doengelooven Geze-
gent zy de Heere , dat hy ons zyn licht mede
deelt. Laat ons de gunfte van hem affmeeken

,

dat wy tot hem naderen ; want de dienfiknegt die
de 'wille va» zyn Meefter weet , en met en doet,
zalmet meerder /lagenge/lagen worden dan ditze niet
geweeten heeft.

.
Ten anderen, is 'er niets , in de onderrich-

tingen over deze brieven , dat niet genoegzaam

,

in het twede en derde deel , van de eerfte ver-
handelinge wederlegt is. Wanneer onzen Hee-

re het
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re het Evan^ely begon te Prediken ,
beveiligde

hy het relve, door waaragtige wonderwerken,

en na zyn opftanding , liet hy de Kerk de gave

na , om ze te doen ,
(a) of om beter te zeg.

gen
;
hy heeft ze aan èenige van dc geloovige

,

alleen nagelaten ; want ze was aan alle niet

gegeven ,
gelyk ons Jfaitlus Leeraart.

_

Wan-
neer hy gewag maakt, van de mededeeling van

de gaven des H. Geeftes
,

(bj met deze woor-

den. Want tienen word door den Geeft gegeven,

het woord der wysheyd <?« eenen anderen het ivoor

d

der kennijje door den zehen Geeft. En eenen an-

deren het zeloove door den zeiven Geeft , en eenen

anderen de gaven der gezontmakingen door den zel-

ven Geeft : en eenen anderen de werkingen der

krngten , en eenen anderen profeetzie , en eenen an*

deren onderftheydingen der Geeften, en eenen ande-

ren vtenigerley taaien. Dog deze dingen alle werkt

eenen de zelve Geeft , deelende een iegelyk t» het

byzonder
,
gehkerwys hy wil.

Deze gave'om wonderwerken te doen ,
be-

lfond , tot dat de Kvangelv Leere beveiligt was ,

wanneerze ophield , hoewel God door zyn al-

macht niet nalaat , om ze noch van ,tyd tot tyd

te werken ; dog dit gebeurt hedendaags veel

minder , dan in het begin van de Knften Kerk ;

de Amnhridenen in tegendeel beveiligen heden-

daags haar leere , die te gelyk nieuw en vallen

is, door wonderwerken van het zelve flag ;
waar

mede hunne boeken vervult zyn. Laat ons on-

2e aanmerkingen vervolgen.
p

Wat de wond-teekeneu , of de vyf wonden
aan-

(a) Mark. XVI: 17, 18.

(b) l Kor. XII: 8, 9, 10, u.
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aangaat , daar van is noch in het Nieu-
we Tejlament , noch in de Schriften der oude
JLeeraaren van de xn Eeuwen in Godts Kerk
geen gewag gemaakt. Men vind zelfs nergens

,

dat eenige van de Apoflekn of de gelukzalige
maagt of zelfs eenig heylig van dezen tyd deze
wonden gehad heeft; dewyl St. Franciskus del,
het eerft goet vond om ze te hebben. Het Boek
van de over eenftemminge vraagt. Op wat
Heylig de wonden van Jezus Knftus gedrukt
zyn geweeft ? en het antwoord , alleen op de
gelukzalige Vader Sf. Franjiskus

, gelyk de
Roomfche Kerk verzekert , en aan alle geloo-
vigen belaft heeft te gelooven. Het zelve boek
zeyt in het vervolg, dat St. Geertruyddkhzdde,
als ook St.Ludivina en St.Catharina.

De Roomsgezinden houden 't voor zulken
onbetwiftbaren waarheyt, dat Franfukus wond-
teekenen gehad heeft, dat zoo iemandt weygert
het zelve te gelooven

,
hy als een Ketter word

aangemerkt, die wegens zyn ongeloof verdient
geftraft te worden : zoo dat het een van de Ge-
\oofs~/:rtykelen is , 'tzedert Gregorius het zelve
belaft heeft. Deze Paus eens tot Alexander de
IV. fpreekende

,
zey , dat hy zelf de wondtee-

kenen gezien had, gelyk hy in zyn Bullegetuygt.
Nïkolaus de III. en Bewedittus de XI., gaven
ook andere uyt, waar door zy aan de Franftska-

nen
, de vryheyt toe ftonden, om het Feeft van

de wonden van St. Franjiskus te vieren. Dit al-

les word in het Boek der overeenftemminge
verhaalt; een Boek dat vol Godtslafteringenis,
dewyl het verzekert , dat St. Franfiskus ; Jefus
Kriftus gelyk was ; als het tracht te bewyzen
dat hy boven Jchaanes de dooper was : men leeft

daar,
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daar , dat hy meer menfchen dan Johannes den

Dooper bekeert heeft , dat hy de bekeeringe

XVIII. jaren lang heeft gepredikt, en de order

van Penitentie heeft opgerecht ; daar Johannes

maar ontrent twee jaaren heeft gepredikt , dat

Johannes van den Heere het woord der bekee-

ringe heeft ontfangen ; maar St, Franfiskut van

den Heere en van den Paus , en dat meer is,

als dat Johannes gemeenzaam met den Bruyde-

gom was. ö Ongehoorde Godtslaftering! maar
dat St. Franfishts niet gemeenzaam was, dan met
Kriftus', dat "Johannes ten opzichte van de we»
relt van een zonderlinge heyligheyt was ; maar
St. Franfiskus uyt krachte van zyne wondtee-

kenen , meer dan alle andere menfchen , dat

St. Franjïskiis ,is gezeten op de Serafynfche troon

,

die Lucifer bezat , daar Johannes niet dan in de

rang van de andere Serafynen is.

Is dit niet met Jefus Kriftus, metzynGodts-
dienft , én de Heyligheyt van Johannes te fpot-

tch? de Schryver van het Boek word Pijjano

genoemt, zy die volgens de Papillen wondtee-

kenen gehad hebben , leefden ten tyde , dat de

Roomfche Antikrifl de geheele Kriftenheyt met
een volftrekte macht regeerde, en zig hetGee-

ftelyke ' en wereldtlyke fwaard' aanmaatigde.

Maar zoo men deze gewonde Heyligen , met
heet water en zeep afwies

,
gelyk men onze

Priorin deed ; men behoeft 'er niet aan te twy-
felen

, . of men zou hunne geveynftheyt ont-

dekt hebben, gelyk die van Maria van de^ifiea-

tie. Ik voeg 'er zelfs by , dat hoewel deRoom-
fche Kérk hen als Heyligen aanmerkt , ik van

gedachte ben dat hunne zielen ongelukkiger zyn

als die van de arme Maria , om dat ze in haar

ge-
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geveynftheyt zyn geftorven , die 'er veelever-
Jeyt heeft, en dat hunne navolgers het zelve tot

noch toe gedaan hebben ; doch deze Nonne is

van haar geveynüheyt overtuygt, en muTchien,
noch vroeg genoeg om berou te hebben en ver-
giffenis van den goeden God af te fmeken , zo
deze ellendige was geftorven , eer men haare
Godloosheyt ontdekt had , behoeft men niet te

twyfclen , of zy zou gelyk andere gekamnifeert
zyn geworden , die voor haar leefden , en dat
de üomintkanen haar niet op de hooglte trap van
glory geplaats hadden , die 'er in den Hemel is

,

ofdat de Franjukanen , zoo zy van haar order
geweeft waren : haar niet aan de zyde van St.

trênfitkui geplaatft hadden, in het hoogfteKoor
der Serafinen , dicht by de plaats , die Lucifer
voor henen bezeten heeft.

Men kan zig niet genoegzaam verwonderen

,

over de zagtzinnigheyt van de Rechters, ofover
het vonnis , dat de Heeren onderzoekers tegen
dit d. . . Schepzel, of liever tegen deze beze-

tene uytfpraken. De Heylige van Kent , deed
verfcheydene verbazende en valfche wonderen

;

doch zoo ras men de valfchheyt , en't bedrog
daar van erkent had , wicrd zy ter dood ver-
oordeelt

, en haar vonnis wierd vervolgens uyt-
gevoert

, wy konnen daar uyt met zekerheyt
befluyten

, dat het gecne in het Koninkryk van
den rfnübifi gepleegt word

, tegen de reden en
billykheyt aanloopt ; dewyl het zeker is , dat

zoo iemant ftoutheyt genoeg heeft, om volgens
zyn gewiffe te zeggen , wat zyn geloof is , en
zich fchikkende na 'tgeene ons in de H Schrift

geopenbaart is, hy geen ander vagevuur zou er-

kennen, dan het bloed van Jefus Kriftus, noch
geen
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geen andere rechtveerdigmaking , dan die men
door het geloof ontfangt ; men doet hen op
een fchandelyke wyze voor de oogen van de

werelt fterven , daar men het leven aan een
rampzalige fchenkt , die Godtslafteringe begaan
heeft , die meyneedig is , van den Duyvel beze-

ten
, en met God cn.de waare- Godtsdienft den

fpot dryft.

Sta op Heere ! om uw zaak te verdedigen

;

men doet die geene fterven die u belyden , en
men laatze leven die uwen Heyligen Name
lafteren. Daar is niemand , die niet verwon-
dert is over de bewoordingen van 't vonnis

,

dat deze Heeren hebben uytgeiproken
,

tegen

deze Nonne, namcntlyk , dat alles wat zy ge-

daan heeft , maar een uytwerkzel is , van de be-

geerte die zy had , om een heylige te wezen,
en dat zy geen verkeering met den Duyvel had,

en hem niet had aangeroepen , enz.

Het is zeker dat zy daar in hun eygen gewilTe,

hebben verraden
,
overtuygt zynde , dat alle de

wonderwerken van deze Nonne uytwerkzelen
van 'sduyvels kunsjes zyn, met wie zy onge-
twyfelt zeer gemeenzaam omging , en die haar

man, haar beftierder en leytsman was; want
hoe zou zy alles konnen doen, 't geen zy ge-

daan heeft , zonder byftand van den Duyvel ?

Wat kan men met der daad zegggen van de

krankzinnige Non , die genezen wierd
,
geiykde

vader Provinciaal in zyn brief getuygt? wat zal

men zeggen van de Dame diede kanker had, zo

*y niet door een waaragtig wonderwerk gene-

zen is; ik zou my verder over dit wonderwerk
uytbreyden; maar ik bepale my met Godt te

danken, dat hy ons door zyne genade van dwa-
III. Deel. Y , ling

,
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ling
,

bygeloof
,

kettery en Afgodery verloft

heeft ? wat zullen wy hem voor alle zyne weldaden
bewyzen ? wy zullen den beker der dmkze^ginge
opnemen, en den name des Heeren aanroepen , door
dit middel , zal het getal der uytverkooren ver-
meerderen, het rvke der zonden van den Duyvel
cnde doodval vervult worden , en dat van de
genade c en het leven, dat is het ryke der waar-
heyt, en van de ware en oude leere op het woord
Gods gegrond zal eeuwig Itaande blyven?'t zy zo.

Ik heb een naauwkeurig verhaal van de won-
derwerken van de Roomfche Kerk tragten te

geven, dat gedrukt en in 't ligt gegeven is , door
Schryvers van die Godtsdienfh Ik wil op zom-
mige plaatzen van myne werken liever voorO-
verzetter, als Schryver doorgaan, zo myne Le-
zers my maar regt doen , om geloof aan de za-

ken te geven, die ik uyt de ichriften van an-
dere heb getrokken : dog ik heb aangemerkt , dat

'er een zeker flag van menfchen in de werelt is

,

die zelfs de werken van Mofes en de Apoftelen

durven bedillen ; zonder nogtans dit flag van
Perfoonen te vreezen, nog voor hunne beftraf-

fïng bedugt te zyn , wil ik my aan de fterkftezy-

de houden, en aan de nieusgierige het vermaak
gunnen om hen eenige vreemde wonderwerken
mede te deelen, die niet in 't ligt zyn gegeven
door eenig Roomich fchryver

,
uyt vrees van

zelfs de bygelovigfte van hunne gemeenfchap te

ergeren. Men moet zig dan gedragen , aan de
getrouwigheyt vandiegeene, dieze verhaalt, zo
niet, kan men dezelve als een Roman lezen,
wat my belangt, ik ben overtuygt, zo dit flag

van verhalen voor de oogen en ooren, van de
eerwaar digePriefters enMonniken komen,zy niet

zul-
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zullen nalaten allerley vervloekingen
,
tegen my

uyt tc braken; omdat ik hunne (treeken, en be-

driegeryen ontdekt heb; dog ik bekommere my
weynig met hunne vervloekingen , eeden en ver-

banningen, om dat het dingen zyn, die my geen
quaad konnen toebrengen. Hunne boosheyt is

zo groot, dat zy gedaan hebben wat in hun magt
was , om my van eer en leven te berooven

;

maar 't is God die my verdedigt, en hunne on-
dernemingen altyt vrugteloos gemaakt heeft, 't

ls waar , om het in 't voorby gaan te zeggen, dat

hunne heymelyke aanflagen en hunne (ïreeken

my genóotzaakt hebben
,
op myn hoede te we-

zen, en om my als een Kluyfenaar in myne ka-
mer op te fluyten, zo dat ik het grootftegedeel-
te van myn tyd hefteed heb, om tegen hen te

fchr.yven , en hunne affchuwelykheden , te ont-
dekken; dit is het ook, dat ik in het vervolg
doen zal , immers zozy van hunne booze voorne-
mens niet afftaan, hoewel ik na dit alles verhope
dat God my de genade zal doen , van noyt
in hunne (frikken te vallen, voor het overige,
zo de voorzienigheytgoetvind , dat ik door hun-
ne handen fterve: zou ik de vertrooftinge heb-
ben dat het niet zou gefchieden , dan , omdat ik

de zyde van de waatheyt heb (taande gehouden,
en dat ik my naar myn vermogen

,
tegen de vals-

hey t ,
bedriegerye

,
affchuwelykheden

,
afgodery

,

bygeloveen deltreken der Prièfters en Monniken
van de Roomfche kerk aangekant hcbbe.

Dog zonder my langer met deze tulïchen re-

den op te houden
, zal ik een verhaal van de

duyvelagtigfte wonderwerken doen , die Lucifer

zelfs niet heeft konnen uytvindeuom ètè &èvoote
zielen te verleyden.

Y 2 fan
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Van het Vagevuur van St. Tatrïcius.

In het boek
,
genaamt Vlos San&orum , waar

van wy reets gefproken hebben , is een verhaal
van 't leven en de Wonderwerken van St. Pa-
tricius , en zo de lezer

,
zig de moeyte wil ge-

ven, in dit Boek pp te zoeken, of het van een
Priefter te leenen, hy kan zig verzekert houden
daar in te zullen vinden

, 'tgeen ik zal zeggen,
hoewel het Boek , de geboorte en't leven van
dezen Heylig verhaalt , zal ik 'er hier niet van
fpreeken

, om de langwyligheyt te vermyden

;

dog ik kan met ftilfwygen het Vagevuur van
St. Patricius niet voorby gaan

;
voornamentlyk

ineen land, alwaar ditBoekzeyt, datzodanigen
wonder is , zie hier het geval.
Men ziet in het Koninkryk van Ierland ( ver-

maard door Martelaaren , die het aan onze Kerk
gegeven heeft) het gat of het Vagevuur van St,

Patricius. Deze Heylig maakte 'er na het ge-
vonden te hebben

,
zyn gebruyk van , en prees

het de gelovige tot hunne vertroofting en tot

hun geluk , ofliever tot hun verderfen algemeene
ondergang, aan*

De eertlemaai dat St. Patricius in dit duyfter
ondcraardfche , en naauwe hol , wilde treden

,

om 'er het cynde van te zoeken
,
bereydehy zig

XIV. dagen lang, tot deze onderneming, door
vallen en gebeden ; daar op , deed hy een alge-

meene belydenis van zyne zonden , en omring het
Sakrament. Met deze wapening bedekt zynde,ging
hy in de grot , waar in hy zeven dagen bleef,

. wan-
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Wanneer hy 'er uyt quam om het volgende ver-

haal daar van mede te deelen.

,, 'De eerde dag zey hy . ging ik in dit on-

„ deraardfche hol, waar in ik langs een duyfte-

„ re en naauwe weg voortgaande , een ylTelyk

„ geluyd , als van Leeuwen
,
Tygers , en an-

dere wilde heeften hoorden , nochtans ver-

„ fchrikte ik 'er niet van , om dat ik de na-

„ men van Jefus en Maria geduurig in de mond
„ had ; wanneer ik zeer vermoeyt was, ging ik

,, ter aarde leggen , en God liet toe , dat ik in

,, weerwil van al dit gerucht in flaap geraakte.

„ Ik dacht , dat alle de Duyvelen uyt de Hel
„ waren vertrokken om op my aan te vallen,

„ en my by den ingang van de Grot te rug te

,,
ftooten; dog dewyl ik geduurig zelfs inmyn
flaap de namen van Jefus Maria gebruykten,'

„ waaren zy genootzaakt, vanmyaf te wykeri

„ en weg te gaan. *

„ Ik ontwaakte den tweden dag, en ik ging,

„ in de enge weg voort , met de vertroofting-

„ van het minfte gerucht niet meer te hooren .

„ 's Morgens ten acht of negen uuren , vertrok

„ ik uyt de enge weg , om in een ruym veld

„ aan een rivier gelegen , te komen
;
dewyl ik

„ zag , dat 'er een brug over lag
,

ging ik 'er

recht op aan , zonder voor de nacht aldaar

,, te konnen komen, zo dat ik my genootzaakt

„ vond op het gras te ruften dat my veel aan-

,, genaamer toefcheen , als myn eerfte lcger-

^, plaats geweeft was. Dewyl ikmy dezen dag

„ door honger aangetaft vond
,
verzadigde ik my

,, met wilde kruyden , na dezelve in den na-
me des Vaders, des Zoons 4 en des Heyligen

, Geeftes gezegent te hebben; fliepikdegeheele

Y 3
' nacht
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„ nagt.zeer geruft, en 's anderendaags morgens,
quam ik by de brug , my wel verbeeldende,

„ dat God. wilde dat ik die overging; dog wanneer
„ ik 'er zeer dïgt by was befpeurde ik , dat hy
„ van zeer dun glas gemaakt was; dat na twee
„ kanten overhelde, zo dat het midden

,
my

„ als de top van een berg toefcheen , die' een
*,

voetbreed, en zonder leuningen was, ik was
„ in een groote ongeruftheyt, en in een uyt-
,, nemende bekommering van niet te weten,
„ hoe ik luiken gevaarlyken pas als deze brug
„ my toefcheen, beft zou kunnen ontgaan,
„ wanneer ik een oude gryfaard , aan myn zyde
„ zag ftaan, met een wit kleed, welke myzey
„ Patricius, vrees niet, vervolg uw weg ; want
„ zo gy. uwe kloekmocdigheyt niet verlieft, en
„ niet agter uyt ziet, zult gy dingen zien die

„ geen fterveling oyt gezien heeft.

„ Ik wilde hem nader by komen , om met
„ hem te fpreken

,
dog deze goe man verdween

„ aanltonts; zo dat ik my verbeeldende dat, het

„ een Hemelfche bode was: ik aanftonts een

„ befluyt nam , om over deze gevaarlyke brug
„ te gaan, ik wapende my tot deze onderne-

ming met vuuiige gebeden , en 't gebruyken
„ van de namen Jefus en Maria myne Advokaten
„ waar op ik de brug over begon te gaan, ik

„ was neg geen xx treden gevordert, of ik ver-

,,
nam, ter regter en ter (linkerhand op de Ri-

„ vier een leger van Duyvelen, die my veel

„ fchrik toebragten, dog ik ontfnapte met de

„ hulpe van God hetgevaar, en wanneer ik aan
" e t andere eynde van de brug was, dankteik;

,, dit gebeurde des avonts op den derden dag,
„ en dewyl ik zeer yermoeyt was, om verder

te
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„ te gaaïi , bracht ik dezen nacht op 't gras

door; en zonder den geheelen dag gegeten of

„ gedronken te hebben.

„ Den vierden dag zag ik aanftonts, opmyn
wakker worden, twee gevleugelde jöngelin-

„ gen, in witte kleederen , na my toe komen

,

„ om my te nodigen , het aardfche Paradys te
t

„ gaan zien , ik gevoelde my zeer verquikt

,

„ over den redenvoering , en dewyl ik niets

„ yffelyks of affchuwelyks voor my zag , be-

„ gon ik myne Engelen te volgen. Die dezen

,, geheelen dag myne leytsluiden waren, en zy

„ deden my , in een oogenblik in het aalige-

„ naamfte veld komen , dat men zig kan ver-

„ beelden
,
myne zinnen waren daar van een

„ onuytdrukkelyke blydfchap bezet
,

op het

„ gerucht van duyzent bekoorlyke voorwerpen

:

„ ik zag aldaar het beeld van de Heylige drie-

,,
eenigheyt , en van de gelukzalige Moeder

„ Godts enz.

Doch dewyl het verhaal van dezen Heyligen
droomer , ons te ver zou leyden , zullen wy
ons hier ophouden , met te onderzoeken

,
'tgecn

hy op zyn te rug komfle, van't aardfche Para-

dys, deed.

„ Ik was daar zeyt hy , de vierde
,
vyfde,

,, en zefdedag, en de zevende, brachten myne
,, Engelen my langs dezelve wech te ruch , als

„ ik gekomen was , zoo dat ik my op dezelve

dag, by de mond van de grot bevond; en ik

„ ging 'er uyt , zonder dat my het minfte toe-

val is overgekomen ; om aan de geluovige

„ een vertrooilbaar verhaal te geven, van't geen

„ ik zag.

Daar op {lichte ót. Patricius dicht by deze

Y 4 grot,
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gtot , een zeker flag van een kluyzenaars hut

;

die vier hondert jaren na zyn dood noch inwe-
ken geweeft is, en waar in gemeenlyk eenPrie-
fier woond

, die de ween in gefchrifc opgeeft
die ze moeten houden, die luft hebben, in dit

onderaarfche hol te gaan.
u Men heeft deze gewoonte een groot getal van
Jaaren opgevolgt, ter navolging van dezen hey-
lig, en ik heb 't zedert dat ik in dit Koninkryk
ben aangekomen, verftaan, dat 'er in der daad,
digtby deze grot een kleyn Eylantje is, dat
zomtyts vol Roomsgezinden is, die aldaar boe-
te wegens hunne zonden bedryven, en die van
daar gaande, zig zeer gelukkig en welgeheyligt
oordelen. De inwoonders van de omleggende
plaatzen weten of dit verhaal waaragtig is , of
«iet , wat my belangt , ik fchryf de zaken zo
als ik die gelezen, en de Ietlanders my dezelve
vertelt hebben.

Ik zal nu de wonderwerken verhalen, die in
Spanje myn Vaderland gedaan zyn

,
uyt hoofde

van het verhaal van St. Patricius of tot zyn na-
volging

; dog men moet voor al aanmerken, dat
de Spanjaarden, en ik denke alle de Roomsge-
zinden, van de werelt oordeelen, dat het vry
ftont, alles 't Zy goet of quaat te doen; zomen
het voorbeeld maar heeft, van een gecanonifeert
held

, door den Paus en wiens ziele moge^
lyk in de Hel brand, 't Is tot navolging van ói,

Pciricms en van zyn grot , of van zyn vagevuur
dat zommige Monniken verfcheiden andere grot-
ten ofvagevuurs gemaakt hebben, die tegenwoor-
dig door allerley ilag van perfonen van twederleye
Istmne, bezogt worden, dog wy zullen uyt het
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volgende verhaal zien, wat 'er de uytwerkzelen

en de wonderwerken van zyn.

Daar was voormaals een Auguflyner-Kloo^r^

op de top van een kleyn bergje, gelegen, digt

by de plaats alwaar tegenwoordig nog in de Ka-

pel is, cn een fonteyn was , die tegenwoordig

nog in wezen is, Si. Patrkias, was deOverfte

of Patroon van dit Kloofter dewyl de Monniken
die aldaar woonden, volkomen van het leven

en de wonderen van dezen heylig onderrigt wa-

ren, en dat zy zig daar en boven, in een woe-

ftéync bevonden, die verre van de gemcenfehap

met de gelovigen afgelegen was, vonden zygoer,

een fraaye tuyn, digt by een fonteyn te maken,

en onder de aarde een weg te graven , die op

het Kloofter van dezen tuyn uytquam. Zy ga-

ven het de naam van de Grot of het Vagevuur

van dt. Patrkius hoewel niemand dan zy de'uit-

gang daar van wiftenj, die op de tuyn uytliep,

alwaar ze een lufthuys gebout hadden.

Zo ras deze Fieltery, tot genoegen van den

Vader Prioor voltooyt was , ftrooyden zy in de

nabuurfchap uyt, dat ze in hun Kloofter , een

onderaarfche grot ontdekt hadden; dat een van

hunne Monniken, het eynde daar van had wil-

len opfpeuren, daar zeven dagenin geweeft was

eer hy 'er uytquam, en dathy daarin, de won-

deren gezien had, als 'er in het leven van StPa»

tricius verhaalt zyn.

De tyding van deze ontdekking, was zohaafr

niet door het gehele land verfpreyt,of elk een liep

toe, om dit wonderftuk te zien.

De Monniken vcrzuyrnden aan hunne kantin'

't eerft niet, om hun bedrog tedoen flagen, zy

poëten in hunne leerredenen van deverwonder-
r b Y s lykfte
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lykfte dingen, die in de grotte waren, en zy
verzekerden

, dat menfchen van wat rang zy
ookmogten wezen, (daar al de vertroofting zou-
den vinden, die hunne zielen konden wenfchen,
dat de zondaren, aldaar een volkomen berou,
en vergiffenis van hunne zonden , de zieken de
gezontheyt, de onvrugtbaare vrouwen vrugt-
baarheyt konden vinden

, wanneer men zig maar
door vaften en gebeden daar toe voorbereyde;
gelyk St. PatrictMs gedaan had, wanneer hy in
t leven was,

f

,
Deze nieuwigheyr maakte zo veel gerugt in

t land, dat men zig van alle kanten in groote
menigte daar na toe begaf, om aldaar Aalmoes-
fen en liefdadigheden, te bewyzen, zo dat menm weynigtyd, veel agting voor dit Kloofter
had: waar uyt de Monniken ook groote ryk-
dommen wiften te trekken. De Vrioor zig al-
lengskens verftoutende

,
gaf te kennen, dat de

gelovige verpligt waren, om te onderftaan, of
hun geloof groot genoeg was , om in de grot
te gaan

,
en verzekerde , dat wie daar zon in gaan

en uytkomen, altyt zalig zou zyn. Dit baarde
in veele menfchen luft , om dit te doen en 't
waren de mannen , die dit eerft waagden ; do»
zy wierden genootzaakt om te rug te ke'eren
om dat zy aan 't eynde van deze onderaartfche
wech, een deur vonden die ze niet konde ope-
nen, de fnode Monniken gaven hen te ver-
daan

,
dat zy hen daar toe niet genoeg voorbe-

reyt hadden, zo dat het een ftraffchuldige ver-
waantheyt was

, dit .te durven ondernemen
fcónder in een berer geltekheyt te wezen.
•Eyndelyk bood zig een jonge vrouw aan

wiens man een Soldaat was
, hoewel hy in deze

tyd
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tyd by haar was, had zy'er geen kinderen by,

zo dat de lüft die zy had om ze te hebben haar

de belofte deed doen , om in het hol van Patri-

cim te treden, met hoope , om dat geene te ver-

krygen, dat zy zo yverig wenfehte. zy bereyde

haar daar toe, zo veel als zy kon, door vatten

en bidden , zy deed een algemene biegt , aan de

eerwaardige vader Pr/W , en na het Sakrament

uyt zyne handen ontfangen te hebben ;
ging zy

in het hol , waar van, kort daar na de deur ag-

ter haar gefloten wierd.

ken hebbende, uyt het naauwe hol ging, om in

dit huys te komen alwaar de eerwaardige vader

in BilTchoppelykeklederenals^. Patriaus, was

'die haar met opene armen ontflng , en deze dienft-

maagd van God met deze woorden aanfprak.

„ Myn waarde onnozele duyf, God heeft uï

, we gebeeden gchoort en heeft behagen geno-

', men, in de voorbereyding, die gy door 't

, vaften gedaan hebt, zo dat om u de welluften

van een aardfeh Faradys te doen kennen en

fmaken hy my gezonden heeft , om u in
"

deze Tahmakel te ontfangen , tot dat wy be-
"

ter van uwen H. willeonderrigtZyn, gyhebt
" de afgryzelykheden van myn hol niet lang ge*
'

ieden, maar uwe onnozelheyt heeft 'er u voor

\]
bel'chermt, en dewyl gy niet anders verzoekt

,, dan vrugtbaar te wezen, heeft God u ver-

zoek fehriften verhoort,, denk niet, dan om
„ u in dezen tuyn te vermaken, en den Hemel

„ zal u aangename fpyfen verfchaffen
,
terwyl
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„ gy hier zyn zult, gy zult op een bed ruften,
„ dat door de Engelen zal gereet gemaakt wor-
„ den, en zou eenige lichamelyke verfchyning
„ voorkomt, in uw flaap wederftaat de hemel-
„ fche magt niet

,
dewyl 't op uw verderf

„ zouuytlopen, daar op liet de eerwaardige
Vader Prijor dit arme fchepzel in een diepe
verwondering

,
overtuygt zynde, dat ze in

„ het Paradys was
, volgens de Htflory die men

toen van St, Patricius verhaalde, dogheheen
„ weynig gedult.

Een oogenblik daar na dat deze gewaande St
Yatr'.cms de arme boeteling verlaten had, zag zy
twee jonge gevleugelde Engelen kome, tenmin-
ften zy hidd dezelve daar voor , hoewel 't in
der daat twee jonge Monniken waren, diehaar
lekker en aangenaam eeten bragten , dat zy op ta-
fel zetten tot haar zeggende , gunfteïing van St.
Patricius kom en eet , waar op zy wech gingen
de onnozele vrouw , die geloofde, dat alles uyt
den Hemd quam, viel op hare knye om God
en de zalige Patnciuste danke, voorde zonder-
linge genade, die zy 'er vanontfing, enonmid-
delyk daar na, begaf zy haar aan tafel, en vol-
deed de natuur gelovende in 'taardfche Parades
te wonen, na dat zy haar bekomft had

, namen
de twee Engelen alles weg, en zeyden, dat zy
over een halfuur zoude wederkomen , om haar
de wil van God en die van St. Patricius te ver-
klaaren zy lieten haar alleen met de inbeeldirg
van hemelfche zaken vervult zynde, enzywag-
te al te oogenWikken, de wederkomft van deze
bedienende geeften, dog zy was niet lang in de-
ze verwagtinge, want zy quamen voor de tyd,

die
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die ly gezeyt hadden, en een van hen begon
,

op deze wyze te fpreken.

Ik ben G«*ritf , de gezant des Alderhoog-

tten, die Hemel , en Aarde regeert ;
ik heo

"
laft u aan te kondigen, dat uw vatten en ge-

kheden ten Hemel zyn opgeklommen ; dat

St Patrictus, gunftelingvanGod, uwerecht-

vaardige wenlchingen zal vervullen ,
en dat

' py van hem een kind zult ontfangen ,
dat gy

"
de Zoon van St. Pa'trieius zult noemen ,

be-

'' kommer u niet met het geene ,
dat 'er de

\ werelt van zal zeggen , maar volg de wil

„ van de geene op , die my tot u gezonden

„ heeft. _ •

Daar op fprak de tweede Engel op zyn beurt

,

en zey tot haar. „ En ik , ik ben van de zali-

ge Patricius tot u gezonden , om u te zeggen
'

dat hoewel hy u deze morgen gefproken
'

heeft hy het voor de tweede maal niet doen
"

kan , 'voor dat gyeenig teken van fwangerheyt

„ hebt; maar dat hy u , terwvl gy in't Paradys

zu'tzyn, des nachts zal bezoeken om zyn
" Woord te volvoeren , dat zoo gy weygert,

hem te gehoorzamen , alle de Helfche tune»

u in 't Ryke der Duy (terrine zullen over-
"

brengen, om u daar volgens uweverdienften
"

te behandelen Daar is in de tweede kamer
"

een bed, alwaar gy uwe rufte in kunt nemen,

}

" en morgen ochtend , zal ik weder by u ko-

',', men , maar voor het tegenwoordige ,
hebben

'i wy la ft u niet meer te zeggen.

Daar op gingen deze twee onbekende weg

cn lieten deze arme boeteling noch alleen ,
die

de nademiddag uur vermakelyk, in de kamer cn in

de thuvn doorbracht , de Hemelfche verfchynmg
J van
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T an St. Patriciut afwachtende

, met een volkomen voornemen
, om aan zyne beveelen te ge-

hoorzamen, uyt vreezen voordeHelfche/-«r,V»
JNa dat zy s' middags wel gegeten had

verwachte zy ook zoodanig het Avondmaal !

doch te vergeefs
, tot 's avondts toe*

zelrs zonder de bedienenden geeften te zien'
zoo dat zy begon te denken, dat het in't aard-
lche Paradys de gewoonte was , om maar een
maaltyd s daags te doen, en met deze gedachte
ging zy leggen, geenzins twyffelende, oiSt.Pa-
tncim zou zyn woord houden, gelyk zvn afgc-
zondene belooft hadden. In der daat zy wierd
in haar hoop niet bedroogen

; want ontrent ten
negen uuren

,
quam de gewaande St. Patridus

of veel eer
, de rechte Vader Prhor in de ka-

mer; van twee Engelen vergezelt zynde , diehem ontkleeden
, te bed brachten, en daar op

wech gingen
, zonder een woord te fpreeken

de arme boeteling , aan de eene zyde met vreeze
bezet, die zy voor de Helfche \Furien hadde, en
aan de andere van haar volmaakte óvergévinff
aan de wille van S*. Patriciut durfde hem niet
een woord zeggen; zoo dat zy de geheele nachtm een ftilfwygentheyt doorbracht. Des ande-
ren daags morgens

, vertrok de verfchyning
uyt de kanier, en een oogenblik daar na, qua'men de bedienende Geeften

, om deze onnoze-
le op te paflèn

, en'tontbyt te brengen, De
treeit van bt. Patrtaut vroeg haar. of zy deon-
nytdrukkelyke gunfte verkregen had , die zy
verwachte: deze arme boeteling antwoorde.
.„ Daar is een groot onderfcheyt

, tuffchen de
„ aardfche en Hemelfche vermaken

, ik zou
„ wenfehen hier altyt te mogen leven , zonder

j) ooyt
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„ ooyt in de ellendige werelt, te ruchtekeercn

„ waar in niet dan ydelheyt en quellinge des

Geeftes is voor een arme vrou. Hoe ion ik

na deze Hemelfche verfchyning , met een

,, man konnen leven , die een gevleefte Duy-
vel is.

M Gy maakt u door uwe klachten , deze

„ plaats onwaardig
,

zey de Geeft , tot haar,

en de vermaken
,
diegy begonnen hebt, daar

„ in te fmaken. Het is u niet toegelaten hier

, te fpreken , maar gy moet onze ftem gehoor-

„ zamen , en na den eeten zullen wy u bree-

„ der onderrichtingen geven , wat gy te doen

„ hebt, maar dat inwachtende
,
ga u in detuyn

,
vermaken. „ Na deze woorden gefprooken

te hebben , vertrokken de twee Geeften , en

lieten haar , zeer weynig vergenoegt , we-
gens de redenen die ze fpraken , nochtans ver-

maakte zy haar in den Tuyn , tot dat het tydt

was , om te eeten , in hoope van een tweede

verfchyning zynde , die zy als het grootfte ge-

luk aanmerkte dat haar kon overkomen , en

waarom zy van de wereldt en alle haar ver-

gankelyke vermaken , wel afftand zou hebben

willen doen.

Dit uur gekomen zynde , brachten de twee

afgezondene eeten voor alle drie , zoo dat zy

het vermaak had , in gezelfchap , met de drie

bedienende Geeften, te eeten.

Ik heb niet ter dcge geweeten , waar hun
verkiezing op uytliep , maar zy heeft naderhand

bekend , dat de twee Geeften, haar na de

maaltydt wakker oppaften, zy belaften haar al-

tydt ftil te fwygen , zoo zy haar voor -de Hel-

fche Geeften niet wilde bloot ftellen, en wech
gaande

,
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gaande, deden zy haar een tweede verfchyning,
voor den volgenden nacht openen.
Doch eer wy deze boeteling, uyt dit lufthuys

laten vertrekken : laat ons eens zien , wat 'er

in de beneden werelt voorviel , ik hebreets ge-
zecht , dat 'er verfcheyden mans perzonen

, in

'thol gegaan waren ; maar dat ze de tweede
poorte gefloten vindende , de Monniken zey-
den , dat het was , om dat zy niet wel voorbe-
reyt waren

, dat zy niet verder konden gaan,
hoewel 'er mhTchien waren , die wachten en
aan de poort klopten , dewyl deze vrouwe

,

daar ingegaan , en 'er reets twee dagen in ge-
weeft was, merkte men de zaak , als een won-
der aan , 't geen uyt de nabuurfchap van het
Kloofter, verfcheyden Perfoonen van beyder
ly kunne trok , om te wachten , dat dc'goe
vrou

, uyt de grot kwam In de gedachten
waar in de wereldt was , dat het alleen de vrouluy
betrof , waren 'er veele , die haar by den eer
waardigen Vader Prioor vervoegden , oin van
hem de gunft te verzoeken, daar in te mogen
treeden : en zy deden hemgroote vereeringen

,om den voorrang te mogen hebben. Deze Va-
der nam zyn gelegenheyt waar, om zyn woord
aan een jonge Juffrouw te geven , die hem be-
ter dan alle andere aanftond , om ze in de grot
te doen gaan. 's Anderen daags morgens,zoo haalt
de vrou die 'er in was , vertrok , belaite hy met
een, om haar daar toe te bereyden, door vallen
en gebeden , en het Sakramem te ontfangeh.
Zoo ras als de Prioor of de gewaande ;t. Ya-

tricius
, van een nieuwe boeteling verzekert

was
, belafte hy de twee bedienende Gecften,

om de eerfte te belaften , des anderen daags

mor-
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morgens uyt de de grotte wech te gaan, enz l

dog 'hy vcmvymde niet, op de twede vcrfchy-

ning met dc zelve pracht, als inde cerfte nacht

te voorfchyn te komen, om het werk te eyn-

digen
,
ingeval het nog niet begonnen was ; want

hy wilt niet, dat zyne twee argezondene , hem
tot een groot behulp in deze zaak geweeft waren,

na dat hy deze twede nacht, in ïlilfwygemheyt

doorgebracht had
,
gelyk de voorgaande met

zyu Ciodsdienlïige, ging hy des anderen daags,

wech
,
gelyk hy de eerlte maal gedaan had.

Onmiddelyk daar op, quamen de twee afge-

zondene, byhaar^ mét mocyelyke tyding. Dé
Geeft van 0/. Patricius zey haar, dar dewylalle

de begeertens van de menfchelyke fchepzelen,

door de bezitting van de begeerdczaak
,
ophiel-

den , haar bede vervult was , en dat zy bevel

van den Hemel ontfangen hadden , haar te be-

laften, weder na de beneden vrerelt te rug te

keeren, maar dat ze, om niet van 't geluk be-

rooft te zyn, dat zy genoot en nog op zyn tyd

zou finaken, zy de volgende regelen heyliglyk

ïnoeft opvolgen.

I. Wanneer gy uyt de grot vertrokken zult

zyn, zey hy tot haar, daar zullen veele men-
fchen zyn, die u zullen vragen, 't geen gy ge-

zien hebt, gy zult hen alleen ten antwoord ge-

ven, ik heb hemelfche dingen gezien.

II. Dat gy over de glafen brug moe ft gaan;

maar dat S«'. Patvicius gekomen is , om dezelve

te breken, zo dat gy daar van bevrydt zyt gc-

weeft.
'

III. Dat gy twee verfchyningen gehad hebt,

waar door u geopenbaart is , dat gy u verzoek

2n lt erlangen.

IH. DEti. Z IV. Dat
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IV. Dat het u verboden is , daar van meer te
zeggen, tot dat gy wederom uyt de grot zyt ge-
komen, 't geen gy doen ^ult, nadat gy verloft-
zyt. En fchoon elk een, u andere vragen mogt
doen, moet gy hen, zelfs aan uw man geen an-
dere antwoorden geven; want zoo gy de ftout-
heyt gebruykt, om iets anders te zeggen, zult

gy aanftonts door de heJfche jurienwx de Hel ge-
ileept worden.
Maar om u te toonen , dat gy de günft:ëling

van deze plaats der weliuften zyt, zullen wy°,
eer wy u na de deur van de grotte geieyden , u
een twede teken geven, van deachu'ng, diewy
voor u hebben , om u te doen onthouden , dat
gy over tien maanden wederom moet komen

,om het zelfde geluk te doen genieten. Dit onno-
zele Schepzel, ontfing met al haar hart hetlaat-
ite vaar wel, waar op zy uyt het hol gebracht
wierd, en de deur die op de tuynuytquam, qg-
tcr haar gefloten zynde, ging zy het andere eyn-
de uyt. alwaar ze haar man en veel volk vond,
die haar afwagten , zy quam zeer vrolyk en ver-
genoegt te voorfchyn, cn antwoorde nöyt, dan
'r geen de bedienende geeftéil haar geleert hadden,
men bracht haar , als een hcylige na huys , die
voor altvd gelukzalig was, ook wierd ze als zo-
danig door de nabuttren aangemerkt, dog wy
zullen haar by haar man laten blyven, om tot
de Hijiory van de twede boeteling over te gaan.
Hoewel deze jonge Dame zeer weyntg tyd

had, om zich te bsreyden, in de grotte te gaan,
gaf haar de eerwaardige vader Pnoor volkomen
vryheyt, om zo ras de eerfle wech Was, daarin
te gaan

,
zy deed het dan met een verbryzeïd harte,

en zy wierd door de gewaande Si, i'atriam en
door
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door. fcyne bedienende geelten
,
op dezelve w„y2e

ontfangen, als de loldaats vrou, zy bleef ook
niet langer in het zelve , dan de eerfte boeteling,

in het lulthuys om datze plaats voor een derde
moeft maken. De Eerwaardige vader Pr/W,
en zynetwcehelfchcgceften, wiftenhun bedrog"
zo behendig uyt te voeren, dat 'er onder allede
vrouwen die in dit hol quamen, niet een was,
die het minde quaad vermoeden , noch die naliet,

om de beveelen en onderrigtingen op te volgen,
die deze afgezondene haar gaven.
Dus is het , dat de i-V/W enzyne Dnyvelfche

Monniken , deze helfche handel vervolgden

,

met de naam van S*. Yatricinstz gebruyken, die
tot een dekmantel verltrekte, om hun bedrog
te bedekken. Ondertuiïchen zou God die een
rechtvaardig Rechter is, en een afgryzen van de
ongerecht.£hcyt heeft: deze gruwelen niet lang
verdragen, zo dat hy deszelfsloop door buyten
gewone middelen ftuytte, doch laat ons tot de
eerfte boeteling wederkeeren, die wy 't huys ge-
laten hebben , zeer van hunne naburen geacht
zynde, 't is hier, dat het wonderwerk begint.

Na dat deze onnozele vrou uyt het hol van
Si. Pafruius gegaan, en 't huys gebracht was,
had men ïo veel agting voor een heylige, om
dat zy zey, dat A*. ?atnciu$ haar bezoeken, in

een fraay huys gegeven had, dat dicht by het
aardfche Yaradys gelegen was, en dat de twee
gevleugelde gceftcn haar verfcheyden maale op-
gepaft hadden , 't kan wezen , dat haar man en
de gebuuren haar zo veele vragen deden, dat zy
't niet kon nalaten , om de palen te buyten te

gaan , die de geeft van Si. Yatricius haar had
voorgefchreven , en de onderrigtingen die hy
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haar gegeven had , miflchien dat zelfs een wey-

nig verwaantheyt-haar deed fpreeken. 't Geen
haar de naam van een beylige onder haare vrin-

den , en nabuuren , deed verkrygen.

Hoe het ook zy, 't is zeker, dat zy 't sedert

zy uyt het hol gekomen was, van elk een P^r/-

cta genoemt wierd. Eenigen tyd daar na, be-

voelde zy zich fwanger , 't geen haar achting

vermeerderde, om dat zy zey dat ze het van Si.'

Patridus en van twee Engelen was Het ge-

rucht verfpreyde zig rodanig, dat men in me-

nigte heenen ging, om de Goddclyke Patricta

te zien, en men achte zich zeer gelukkig, om
met haar van hemel fche zaken te mogen fpree-

ken , die zy in 't aardfche Paradys gezien had.

't Was een goede gelegentheyt, om vereeringen

van verfcheyden perfoonen te ontfangen ; en dc

Monniken bedienden 'ei zig van , om hunne loo-

ze ftreeken
,
op een beter voet te (lellen- Zy

maakten het wonderwerk , van de Goddelyke

Patrich bekent, zydeeden'tfchilderen, enplaat-

ften haar afbeeldzei, op den Autaar aan de reg-

ter zyde, van dat van den heylig. Dit wonder
trok een groot getal menfchen na *t Kloofter-

zo lang deze konll-ftreek ,
duurde, hoewel ge-

durende deze geheele tyd , niet een mans per-

foon was , die de grot kon doorloopen , om dat

zy alle zondaren waren, en de vereylïe voor-

bereyding tot dicrgelyken oogmerk niet hadden.

Daar waren niemant dan de vrouluy , 't zy dat ze

nieusgieriger of Godsdienftiger waren , die in

dit hol gingen , en voor wien na de fchuldige

voorbereydiog, de deur van het lufthuysgeopent

wierd, en die het voorregt hadde in het aardfche

Paradys te treden , om aldaar dc bezoeken van
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de bedienende Geeften te ontfangen , en aldaar

met twee verfehyningen
,
by nacht , van de ge-

waande Patricius vereert te worden. Arme man-
nen ! wat zyt gy te beklagen, vandeze onuy.t-

drukkelykc vermaken berooft te wezen, die al-

leenVoor de vrouluy bewaart zyn! doch zo de

kans verkeert, zullen de vrouluy genootzaakt

zyn te vallen, terwyl dat de mannen, de ver-

makelykhcden van 't aardfehc Pamdys zullen

fmaken! ö lnoode Monniken ! dewyl de man
van de Goddelyke Batrhia een zoldaat was,
had hy moeyte om dit wqnderwerk te verteeren,

nogtans deden de vereeringen
f
diehy van God-

vruchtige perfoonen ontfing, hen voor eenigen

tyd gcdult nem-ïn-, verhoopende door dit'middel

wel haait in ftaat te zyn , om een Kompvgnie te

konnen koopen. Doch wanneer een nieu won-
derwerk , van het Zelfde flach, voorvalt , ver-

geet men het cerfte iichtelyk, derhalven , alzo

deze grotte noyt voor de vrouluy gefloten was

,

bleef men niet lang (til om andere won Jei wer-
ken üyt te ürooyen, en de naam van de vrou-

welyke Païticta
,

vermenigvuldigde ,
zodanig,

dat de muurtn van de Kerk naaawelyks groot

genoech waaren, om aldaar haare af beeldzeis te

piaatzen. Men dacht niet meer om de Godde-
lyke fairhïa . er, haaf man wierdin zyn verwach-
ting bedrogen , dit ma. ik te hem gramftcuiitr en

deed hem hondert vragen , over deze zaak aan

zyn vrouw doen.

„ Hoor Pat/ica of'Quyveliv ,
zcyhy, van wie

,, zyt gy fwanger ! ik bid
,
zeg my de waarheyt van

,, dit voorval? want ik ben een oorlogs man,
en heb kans genoeg om my te wreeken , aan

,, wien 't ook zyn mach , al was 't aan Sint Va-
Z 3 ,, tricius
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„ trhiui zelfs. Verberg my niets , ik weet dat
de héyligèh van 'c Paradys dit llag van won-
dprwerken niet konnen doen die demenfehen
gewoon zyn. Zo'er een gelukzalige Maagt

„ gcvvcefl is, die door de werkingedis H.
„ Geeftes ontfatfgën heeft daar nyt Volgt
?, het niet dat gy boos en ftraf-fchuldig fchep-
» 2 el

, als gy zyt , de twede moeit zyn

;

>i daar en boven weet gy hoe veel vrouwen,
» èn dochters die na u in de grot geweeft zyn

,

,, in dezelve ftaat bevonden worden, denkt gy
», dat den Hemel de wonderwerken zónder nood-
j, Zakelykheyt zou vermenigvuldigen , in geenen

deele; want waar is het 'van nooden, dat 'er

„ bedienende geeften , of dat Si, P\tttcius zelfs

,, tuffchen beyde komt, om een dochter te be-

„ iwangeren, dewyl dit zonder wonderwerk,
„ door middel van een 'mans-perfoon kan ver-

„ richt worden? laat deze bedriegeryen vaaren
„ Patricia, en zeg my de waarheyt, zo gyuit

onwetenheyt gezondigt hebt vergeeveik hetu,
„ zo gy my maar wilt helpen de loop van de
„ afgryzelykheden te itayten die in de grot-

te van ' Sime Patritius bedreven worden
ïo gy my in tegendeel wéygert, de zaak zo'

„ danig als ze is , te verklaren, fweere ik een
,, eynaVvan uw leven te zullen maken, en u
„ met dit fwaard van kant helpen.

Zulk een onverwachte taal maakte de onno-
zele Patricia zodanig verfchrikt, dat zy alles wat
zy wilt bekende, betuygende met eenen

, datzy
noch geloofde, dat het de ware St. Pdtrkms was,
die twee nachten by haar gelegen had; dat de
twee afgezondene geeflen waren, die haar twee-
maal de tekenen van achting hadden gegeven,

die
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die zy .voor hen hadden , en die haar belaft had-
den, aldaar weder te komen , na dat 7.y de zoon
van Si Patricius ter wereld gebracht had.

Zeer wel, zeydeman, " gelooft gy dit dus-

„ danig, ik bel afte u het zelfde te zegigen, tot

„ dat gy bevallen zyt
, gy hebt niet dan de dood

,, van myn hand te verwachten, wanneer gy
verloft zult zyn , zal ik u andere onderrichtin-

„ gen geven, die gy zult hebben, waar te ne-

„ men, zo gy uw leven wilt redden, zo niet, gy
,, kunt verzekert wezen, dat ik zodanig zal hah-
,. delen, dat gy tot een Exempel van de geheele

„ wcrelt zult [trekken.

De wakkere Zoldaa- maakte van de noodzak e-

lykheyt een deugt, tot dat hy gelegentheyt mogt
vinden, om zich over de Monniken te wreken

,

die hy vafteiyk geloofde
, de {lichters van dit

flag van wonderwerken te zyn, ten dezen eynde
ontveynsde hy zyn voornemen, hy juygte in
fchyn, het algemecne gevoelen toe, dat het Sïttt

Patruhis was, die hem tot een hoorndrager ge-
maakt had, en hy zcy dikwils al lachende, dat
hy daar omtrent gelukkiger was, dan veele Ko-
ningen. Eyndelyk kwam de tyd aan, dat 2yn
Patricia een Jonge Patricius ter werelt bracht
en dewyl dit de eerftgeboorae van de hemel fche
ftainwas, verzuymden de eerwaardige vader
Prioor, en de andere Monniken, in deze gele-
gentheyt niets , om zo veel te weeg te brengen,
dat dit hemels kind van elk een geacht wi'erd.
De Onderkoning en de groot Kanjelier waren 'er

Veters
,
en hunne huysvrouwen Meters van , door

andere perfonen die zy daar toe in hun p]ni,ts be-
noemthadden, verheelt zynde; dc AartsbiHchcp
zelfs, liet aan de rechte Vader Pr/W zeggen,

Z 4 om
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om dit uyt zyn naam tc bedienen , ö nootlottige
blindheyt! dit alles wierd volgens de beveelen
van dezen Prelaat uytgevoert, en men behoeft niet

te twyfelen 2,0 'er den Paus by geweeft was,
ZOU hyjniet nagelaten hebben, om ook een be-
dienende Geeft te willen wezen.
Het kind wierd in de Kerk van 't Kloofter

gedoopt, in tegenwoordigheyt van veele men-
ichen, met zo veel pracht en vrolykheyt, dat de
Kerk wel een Hemel op aarde fcheen, men drong
eikanderen om de Jonge Patricius te kufïèn, en
aan te bidden, dat de naam was, die men hem
gegeven had

; dewyl hy de waardige zoon , van
zniken vader was, men plaatfte zyn afbeeldzel
ten eerften , tuffchen dat van zyn moederen van
St. Patricius boven het Autaar, 't geen de De-
votie van de vrouluy zodanig vermeerderde, dat
zy zich alle dagen ia menigte na 't Kloofter be-

gaven , om de eerwaardige Vader Prioor te ver-

zoeken
, in de grotte te mogen gaan. En het

is zeker, dat fchöon 'er
1 vyftig grotten geweeft

waren /zy niet genoeg zouden geweeft zyn tot

het groot getal Darnes die de gunfte fmcekteu
om jrLar in te mogen gaan.
Na dat de dagen van de zuyvering der kraaiïi-

vrou verlopen waren, begon haar man na mid-
delen om te zien , om zyn wrake tegen de ge-

waande Patricizs en zyne bedienende geeften,
werkftellig te maken, dewyl hy wiil dat 'er dies

tyts, in de grotte en in het aardfche Paradys.eën
Jonge en welgemaakte Juffrouw was , wiens man
ten vanderyk'fte en voörriaamfte Edelluy van de
nabuurfchapwas,ginghy by dezenHecr,en verzogt
dat hy met hem eens in een afgezonderde kamer
mocht gaan, alwaar hy hem een gcheym zou
ontdekken

}
dat hy hen; had toe te vertrouwen,

den
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den Edelman ontfing hem in zyn kabinet, en de

Zoldaat fprak hem dus daan ig aan.

„ Myn Heer gy weet de geheele Hijlory vzw

,,
myn vrou , en van haar zoon , die men te-

genwoordig aanbid, als de zoon van Pa-

5
, tricius , ik heb vcrftaan , da: M*4ame uw huys-

,, vrou tegenwoordig in het hol , of om liever

,, te zeggen in de Hel is, en ik komc om hulp

en bylland afte fmeeken , om ons over de hoon

„ die men ons aandoet, te wreek en
,
myn vrou

„ heeft my de waarheyt ontdekt, van de fnodö

„ Prakfyhe» in deze grotte, en ik hen verzekert

„ dat de Monniken ons daar omtrent bedriegen;

,. dog zo gy met my wilt inflaan, wy zullen

,. de oorfpronk van deze verwonderbare Mirake-

,, len van het bedrog, en de lhoodheyt ontdek-

„ ken, die men ons voor hemel fehe verfchy-

ningen uytvent. Het is zeker ü?a iVta lameww
huysvrouw, tegenwoordig in de armen van
een Monnik leyt, die u door zyne helfchelis-

„ ten onteert, derhalven zo gy u op my wilt

vertrouwen en het geheym houden, neme ik

? , het op my om de zaak uyt te voeren.

De onnozele Edelman begon de oogen te o-

penen, op een redenvoering die hem zeer waar-

lchynclyk voorquam, en hy bewilligde in 't geë-

nt dén $->ltiaat begeerde die ecnige welgewapen-
de huysgenoten mede nam , en haar regt toe in

't Klooiter Icydc , zo ras zy 'er in waren, flo-

ten zy de deur na haar toe, en gingen la des

Vrioors kamer; dog dewyl zy daar niets vonden,

daalden zy in 't hol neder, alwaar zy de twee

cHènftbaare geeften , in 't gemoet quamen , die

deurwachters waren, zy fpraken dezelve met zo

veel kloekmoedigheyt en bedreygiagen aan, dat

z s w
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zy hen' liever de deur wilden openen
, dan ittj

bloot ftclien om aanftonts het leven te verliezen,
daar was niemant dan den Edelman en den Sol-
daat, die 'er in gingen, en voor de twede deur
komende, overweldigden zy dezelve, cerdege-
waande öt. Patricms

,
uyt de kamer van verfchy-

ninge kon vertrekken, zy gingen 'er in , en von
den hem met de jonge Jufirou , op het bed. Het
gedrag van den een en den ander was zeer ver-
ichillende, de eerwaardige Vader door de wroe-
gingen van zyn gewiüe genepen

,
begon bleek te

worden
,

in plaats dat zyn Boeteling zig ver-
beelden, dat haar Man het zelfde geluk als zy
genoot; dewyl hyook in 't aardfche Pamdys ge-
komen was

; dog zy was wel haart van haar
dwaling overtuigt, door het verhaal, dat dc Sol-
daat haar deed van de verandering 'vsaiHt.P'atricius
en de Prioor van het Kloofter ; waar over zy zo
veel fchaamte had , dat zy hen de hand leende
om eenregtvaardige wraak over deze ongetrouw ïo -

heitteoeffenen.
ö

Maar de Soldaat die het regt verflond belette
dat de eerwaardige Vader, zo haait niet ter dood
gebragt wierd

,
gelyk de Edelman dit wel be-

geerden. Hy zey dat het beter pafte om hem in
zyn Cel te brengen , daar men onderzoek tegen
hem zou doen , waar op men zyn vonnis zou
opmaken, en 't zelve aanftonrs in tegenwoordig-
heit der Monniken ter nytvoeringe brengen , om
hem van zynegruweldaden te ovenuygcn,oordeel-
de men dat de

j onge Dame daar by moeft zyn , om
door haar zelfs van de wonderwerken te getuy-
gen, die in het aardfche Parady gewrogt wier-
den, dezegedagte wierd goctgekeurt, en men
bragt deze goe Vader, in zyn Ce!

, alwaar men
ook alle de Monniken ontbood, terwyl de Huys-







genoten van den Edelman de deur van 't Kloo-
iler bewaarden , en na Üat zy 'er alle binnen wa-
ren, en de Soldaat de bediening van Kaporteur

en regtcr waarnemende , verhaald het gcheele

geval intcgenwoordigheyt van degeheelegemeen-
fchap , en van de twee dienftbaare Geeften. Daar
op deed hy ai het geld, en zilverwerk voor den
dag brengen , dat door middel van deze helfchc

grot, en de gewaande wonderwerken in'tKloo-
iier gekomen was. De Sold.zat nam 't ten eer-

den nahem, daar op lubde hy de eerwaardig Va-
der Priotr of de gewaande H. Pairicius en zyne
twee dierbaare geeften , en daaropgingèn zy Zeer

geruft weg; maar des anderen daags gingen den
Edelman met zyu Vrouw, en den Soldaat met
zyn Vatricia na de fxqrtt/ïiie-meeücvs , om hen
dit voorval te vertellen , na het zelve wytloo-
piger onderzogt te hebben , en ziende dat alles

ontdekt was , wiften zy niet wat zy moeften
doen, ineen zaak die zo doornagtig als deze was,

Zy fchreven 'er over aan den Paus , die voor
al liet zeggen , dat men de grot moe ft onder-

mynen, en in de Lucht doen fpririgëii, en het

K loof] er om ver werpen , ter eeuwiger gedagtenis-

fe van deze gruwelen , 't geen ook na de let-

ter wierd uytgevoert.

De Pr/W flierf van hartzeer ;
dog de twee

dienftbaare geeften wierden herftelt , namen de

vlagt, zender het antwoord van den Paus. af te

wagten
,
op de plaats alwaarvoorheenen dit K loo-

fter was , was nu een Kapelle van Magdalevtt

met een Kluyflènaar, die 'er het opzigt over heeft.

Ik heb 'er geweeft gelyk reets gezegt is , en ik

heb de overgebleven brokken van dit Klooiter van
het Lufthuys, en van de Gtot gezien die tegen-

woor-
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woqrdig gelyk elk een zeyt , een fchnylplaats van
dieven is

, de Bronwel of Fonteyn
,
gemeenlyk

Magdalena gerioemt, is een buyten gewoon en
zeer gezond bad, voornamentlyk voor die gene,
die van 't Graveel of van de fteen in de nieren
aangetaft worden, zy heeft de boedawgheyt, om
altyd heet in de winter, en koud inde Zomer te
wezen, en men heeft aangemerkt, dat ze in de
grootttedroogtens

, dik wils meer water.verfchaft

,

dan in regenagtfge tyden. Het water is zoet
byzyn oorfprong, maar vyftig treden lager is 'cr
een ander dat kleyndcr is, van bitier water; en
op de zelve affland , noch een derde met zout
water enz.

Het Wonderwerk van Sint Antony van
Paulus op zyn graf.

>

Het is onmogclyk , om met alle de zedtghcif
die ik wenfehte in ditmyn ampt van Pr-edikknt
waarmede ik bek leer ben. paft, zulk ilag van
wonderwerken, die dé moodheden de bedt {'*-

geryen, de onkuysheden endeaflchuwerykhe^èn
van de Roomlche f'riefter's en Monniken afiiya-
!en te belehryve-n. 3Dog. 't komt hier op aan',
of de ftyl waar van ik my bedicne . om ze re
ïehryven

, voordceiiger dan nadecügcï voor het
gemeen zal zyn

, 't is iets , dat my waarlyk zóda«
nig heeft belemmert , dat ik daar over een -Vel
Godtsgelecrden geraatpleegt hebbc' : zonimi^e
hebben my geahtwoordt

, dat ik veel berer zou*
doen

,
dit flag van tTthutitn agter te honden , on-

jj

der voorwcnd/.cl
, dat jonge me'n'fchèn ?.ondeÉ

ervarenhc)t cn voornamentlyk dejonge ju fin ou-
wen,
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wen, daar uyt geen onderrigt mogten krygen,

hoewel andere perfonen, daar uyt kragtige re-

denen konnen opfpeuren, omvaft in de Vrotes*

tantfe Godtsdienft te blyven , met de verfoeye-

lyke prakken van de Roomfche Geeftelykheit

te ontdekken.

Andere in tegendeel , neffens eenige perfonen.

van den eerften rang, en van bondige geleertheit

hebben ray geraden, om zonder bewimpeling dc

mifflagenen het ongeregelde leven, derPaapfche

Geeltelyken te verhalen , om aan de leeken van

hunne gemeen fchap te kennen te geven , dat zy die

hunne leytsLuyden moeiten zyn, hunne grootfte

verreyders bevonden worden, en met een om de

protefUhten in hunne beginzelen,teverfterken;want

wat de jongejuffrouwen betreft, zo hunne ouders

hen in een onnozele onwetentheyt willen hou-

pen
,
zy konnen haar beletten, dit flag van, Hi-

ftorien tele7.cn, tot dat ze van (laat veranderen-

de, beqaamer zyn om eenig voordcel uyt dit flag

van Boeken te trekken.

Het is zeker zo ik mynegedagtenen genegent-

heit had op te volgen , dan zou ik veel eerder

voor de eerftc van deze twee gevoelens ,
dan

voor de twede zyn. Maar ik merke aan de

andere kant aan , dat ik verfcheydenerley flag

van Perfonen ontmoet heb, waarvan de gevoe-

lens zeer verdeelt waren, ontrent myne werken,

v^twee onder andere, de hoogde in Kerkelyke
J

'waardigheden, hebben my gezeyt ;deeenedatmyn

Boek van een zeer goet gebruik in de ?rote(lantfe

Godtsdienft is , zo een ernflig perfoon zig de'

moeite wilde nemen, om het over te zien en

eenige al tc Iterke uytdrukkingen te verzagten ,

en 'er een nieuwe druk van uyt te geven, den

ander zey zelfs, eer hy het gelezen had ,
dat ik
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geen recht had , om my voor een fchryver uyt
te geven

,
en dat hy die wer.k , alzo ik geen be-

wyshad, van 't geen e ik bybren-e, dan myn
eygen gezag, niet kon aanmerkendan een ver-
zameling van Fabelen, en leogencn, hoe 't ook
zy, hy heelt myn boek gehouden. Een derde
heeft my gezcyt, dat het beter zou geweeit zyn
dat ik het met had doen drukken

, zie daar alles
wat ik heb konnen vernemen, wat 'er tot' na-
deel van myne fchriften gezegt word.
Andere perfonen van den' zeiven rang' en waar-

digheden, hebben my de cere gedaan, te zeggen
dat myn boek zeer goet was, dat 'er niets m is
dat de^zedigheyt quetft, en dat alle eerlyke luy-
den met zouden nalaten, om de goetheyt daar
van te erkennen ea het goet te keuren. Een an-
der heeft ook in tegenwoorhdlgheyt van eenige
eerwaardige Prelaten van onze Kerk gezeyt, dat
hy zelfs zefhenjaaren in S.s**> geween

1

is, en zc-
keriyk wilt , dat de gevallen die in myn boek
verhaalt wierden Waarachtig zyn , dat ik alles
noch met zegge , en dat 'er weynig fchryvers ge-
vonden worden, die gelyk ik, de moodheden
hebben durven zeggen, die 'er onder dcRooms-
gezmden bedreven worden, zo ik alle de ver-
fchillende oordeelca moert bybrengen

; die het
gemeen over myn boek gemaakt heeft, zou ik
'er een geheel afzonderiyk hooftftuk van moeten
opftellen. Het is zeker , dat ik my zeer belt om-
sniert heb gevonden, hoe ik alle man genoegen
zou geven, tot dat ik eyndelyk, na veele aan-
zoekingen, van voorname perfoonen befloten
heb, deze wonderwerken gemeen te maken
derhalven zo zy niet met al die zuyverheyt zyn
gefchreven, die ik wel gewcnlcht haddc, moet

men,
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men de Monniken daar van de fchult geven, die

my zodanige (lukken verfchaft hebben, voor'c
overige , doe ik my nederige verfchoningen

,
by

alle die geene aan wie zy het ongeluk hebben , om
te mishagen.

Ik trede nu tot het wonderwerk , door St.

Antcny van Paulus op zyn graf
,
op de volgende

wyzegewrogt.

Wonderwerk.

Daar is te Saraj^offe een Monnike Kloofter

,

van St. V'tktorvan Paulus, onder deregel enCon-
Jïitutie van St, Antony van Panlat, in de omtrek
van ditKlocfter, is een Kapel aan hem als de
(Hgter,van de order toegewyt, in 't midden van de-
zeKapel is een Autaar agter dewelke een grafword
gevonden, inde gedaante van een ledikant, waar
in men het lichaam van deze Keylig met het
kleed van zyn order vind, in een verguiden kift:

leggende, ik heb 'er reets in myn eerfte ftuk , in
't voorby gaan van gefproken, doch ik zal hier

een verhaal van 't wonderwerk doen.
Dezen heylig is den Advokaat en de "Patroon van

de onvruchtbaare vrouwen ; doch ik weet niet

om wat reden hy zich dezen litel heeft durven
aanmatigen

, nóch waarom zyne leerlingen hem
dezelve gegeven hebben , 't zy hoe 't wil , daar
zyn verfcheyden Paufen die het goet gekcurt en
beveftigt hebben , door gewettigde bullen, die
alle die geene, in den bandoen, die dezen heer-
lykcn Tytetds een geloofs Artykel niet willen
aannemen , of om netter te fpreèkeri , als een'
wezentlyk Punt om rykdommen te verzamelen.
Dezen heylig, heeft zig zomtyts , door zyne

won.
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wonderwerken beroemt gemaakt, of liever hy
is het geworden , door de bedriegeryen der Mon-
niken, zomtyts Hiep hy ook, wanneer men ce-

nig wonderwerk van zyne navolgers ontdekte,
't Zy hoe 't wil, altyt 2yner vrouwen gevon-
den, die zyn byftand hebben afgefmeekt, in

weerwil van de herhaaldebewyzenvan deihood*
heden, die de Yaulmen onder den dekmantel van
eenig wonderwerk, door Si. Antony gewrocht,
bedreven, 20 dat men mach zeggen, datdeflaap

van zyn vermaartheyt ,niet lang duurde ; maar
dat ze na een weynig rufte met nieuwe wonder-
werken ontwaakte. Ik heb in myn tyd altyt een
groote menigte na die Kloofter zien gaan, al-

waar alle jaren veel wonderwerken gefchieden,

niet door de vinger van God, maar door 'sduy-

vels kunsjes, gelyk wy ftraks Zullen zien.

Onder het groot getal van onvrugtbare /A^wz^r,

die het graf van Si. Amony bezochten, om
zyn befcherming en invloed af te fmeckên , eii

om vruchtbaar te worden, wierd'er eeUe gevon-
den die zo wel door haar fchoonheyt, als ge-

boorte uytmunte De gewoonte die men üipt

in deze Godsdienft pleging opvolgt, is, om maar
een Dame te gelyk in de Kapel te laten komen,
waar van men de deur zo ras ze daar in is toe-

lluyt, alsdan gaat deGodsdienftige op haar ktvyen

leggen, zeyt haare gebeden op, en daar opgaat
7,e driemaal rontomhet graf van S*. Antor.y. De
Monniken die overtuygt zyn, datzeniet konnen
overvallen worden, door wat toeval het ook
zyn mach , bedienen zich van deze gelegentheit,

ïonder ergens voor te vreezen, zulk eenen , die

een Dame of ergens elders zonder gevaar niet

zien kan, raad haar om het graf van S*. Antony

drie-
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driemaal rond te gaan , en door dit middel be-

rcykt hy zyne begeertens , zo ras als het won-
derwerk gedaan is, vertelt de Dame door de

eerwaardige vader onderligt zynde, de zaak als

een verwonderenswaardige werking, die ten

fpyt van jaloerze mannen voor een wonderwerk
doorgaat, men merkt aan, dat deze Monniken
niet dan onvruchtbaare Dames

,
bezoeken, of

die door voorfpraak van haar Patroon St. Antony

vruchtbaar worden, en zo een Dame eensvrugt-

baar gemaakt is, is zy het ook, in 't vervolg,

om dat dézen heylig, of liever zyne bedienaren

deze gunit bewyzen edelmoedig niet eens , maar t'

elkens toeltaan,wanneer men 't van hen verzoekt.

Daar was in dit Kloofter een jonge welge-

maakte Monnik, die zeer geftigt was, door de

Devotie van Dame Clara, Cl is de naam die ik

aan deze Dame zal geven , en die van Ambrofius

aan de jonge Monnik) 't was maar twee jaren

geleden dat de Dame getrout was , en dewylzy
vierig wenfehte een erfgenaam aan haar man te

geven, vatte zy een voornemen op, om dit uyt

te voeren, door een boven natuurlyk middel;

ik meene, door de voorfprake van Sint Antony.

Ten dien eynde, ging zy verfcheyden maal na

malkander, om dc MilTe tchooren, in het Kloo-
fter de ?auHnen\ dog zy vond altyt zulken grooten

getal Godtsdienftige, die indeK^/gingen, dat

zy geen middel kon vinden, om de deurwachter

te verzoeken , daar in te mogen gaan. Broeder

Ambrojius wiens werk 'het was, om 't geld te

ontfangen, dat Devote menfehen hem voor de

Mille- gaven ; Donna Klara verfcheydenmaal ge-

zien hebbende, die wech ging, zonder iets te

geven, lprak haar in het midden van de Kerk
III. Deel, Aa aan
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aan, en zey „ Mejuffrou nwzedigheyten Godts*
„ vracht kunnen niet anders te weeg brengen,
„ dan de dienaaren van God te ftigten , en hen
„ te bewegen, om met hun geheelehartóï. An-
„ torn te bidden , om aan wie het hem behaagt
„ de geloften te vervullen, die gy hem kunt toe-
„ voegen, en dewyle gy de goethcyt hebt om
„ onze Kerk te bezoeken, geloof ik u nietmeer-
„ der te konnen verpligten, dan alles wat gy
,, kunt wenfchen , te doen , Donna Klara vol 7 c-
digheyt en fchaamte zynde

, bedankte broeder
Ambrofim

, voor zyn beleeftheyt, en zey hem,
dat ze hem oneyndigmaal verpligt zou zyn, zo'
zy door hem in de Kavel van St. Antony kon
komen

, om zyn graf te bezoeken ; en kern om
zyne tuflchen fprake te fmeeken, ö Mejuffrou
antwoorde deze

,
gedienftïge Dame gy verzoekt

van my als een gunft, een zaak, die men aan
uwe verdienden verfchuldigt is, wees verzekert,
dat uw verzoek my tot een wet zal dienen ; en
20 gy u in de behoorlyke geftelteniffe bevind
zult gy morgen in de Kapel gaan

, zo gy niet
gezien wilt wezen, moogt gy u trony met uw
Huyer bedekken en niemant zal weten, wie gyzyt. Dit behaagde Donna Clara ongemeen , wel-
ke beloofde, des anderen daags weder te zul-
len komen, zoras zy aangekomen was

, verzoet
zy broeder Ambrofius te mogen fprecken , diezig
niet lang het verzoeken, na dat hy by haar was
gekomen, zey hy dat ze voor alle ding deMis-
le moeit hooren.om haar kloekmoedigheyt en ver-
ltand voor te bercyden , om St. Ammy tefpreeken
en hem te antwoorden, in geval hy eenige vra-
gen doen mocht, dat de deurwachter haar na deMine zou mede nemen, om in de Kaj>el te bren-

gen
,
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gen, om dat hy zelfs, dan zorg voor haar zou
dragen. Broeder Ambrofirn liet DonnaClara met
een volkomen genoegen vervult, en terwyl zy
de Mille hoorde, ging deze vrome broeder, in

de Kapelle, nadat hy de deurwachter van zyn
oogmerk onderricht had(dewyl zy elkanders

fnoodheden niet verfpreyden
, ) hy nam het lic-

haam van St. Antony uyt het graf, ley het onder
den Autaar, en zette zich in de plaats, van den
heylig. Ik heb gezcyt dat St. Anteny even eens

gekleed was ,als de Monniken , vandit Kloofter,

't geen by de duyfterheyt van de Kape/legevoegi
zynde, het voornemen van broeder Ambrojiusbe -

gunlHgde. Hy wachte dus op, Donntt Clara^
die vol geloof en Godtsvrucht binnen trad , en
die te gelyk haar onwaardigheytbekennendegeen
hoope had , het geluk te hebben om S*. Antony
tefpreken, zy ging op haare knyen voor den
Autaar leggen, en deed haar gebed met alle den
yver waar toe ze bequaamwas. Stond op om drie-

maal rontom het graf te gaan , maar wat een
wonder ! St. Antony fprak tot haar , en zey ,

"

„ myn waarde Klara^ God heeft uwe gebeden

„ verhoort, en doormyne tuiTchen fprake, ftaat

hy uw verzoek toe; dog 't is noodig, dat de
zaak door de hulpe van broeder Atpbrojwsuyt-
gewrogtword, die den Hemel heeft uytge-
kozen , omdit werk te verrigten

, gy moet zyne

,,
onderrigtingen

,
opvolgen, zo;gehcym als 't

„ mogelyk is, want men mag de beveelen vaii

„ den Hemel niet openbaren, zonder den Hee-
„ re te misiiagen , en miilchicn een fchielykg

y dood te ondergaan.
Donna Clara wierd zodanig met vreeze en fchrik

A a 2 bezet

,
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bezet
, op deze ftcm dat zy den Heylig niet kon

antwoorden, en zy vergenoegde haar, met in
haar harte te beloven, deze Godfpraak die zy
geloofde uyt den Hemel te komen, tezullen ge-
hoorzamen

, wanneer zy na den Autaar te rug
keerde, om aldaar een kleyne dankzegging te
doen, quam broeder Ambrojius uytdekift

,
ging

voor haar ftaan , 't geen haar zozeer verbaasde,
dat zy waarlyk geloofde, dat dit alles dooreen
wonderwerk gewrocht wierd, deze afgeregte
Monnik

, liet niet na, om haar te kennen te ge-
ven

, dat hy door een openbaring geleyt zynde,
by haar quam , en na dat hy haar de nodige on-
derrtgtingen gegeven had, leyden zy van dit oo-
genblik af, de grontveften van dit wonderwerk,
dat 'cr moed verricht worden , en zy beraamden
middelen om dit werk te vervolgen, en tot zyn
volkomentheit te brengen.

Donna Ciara keerde na huys , volkomen van
broeder Ambrofita onderricht zynde, over de
nootzakelykheyt om 't geheym te houden, niet
tegengaande de luit , die zy had, om het begon-
nen werk te voltcyen, kon zy 'er t' huys geen
gelegentheyt toe vinden, zo dat zy genootzaakt
was

, om zich ten dien eynde eens ter week na
't graf te begeven; doch niet meerder, wegens
de groote menigte van onvruchtbare Damts die
aldaar alle dagen quamen, dewyl de devotie van
Dxr.naClara van tyd tot tyd vermeerderde; door
de ftichtelyke geboden van broeder Ambrofius

,

kwamen zy over een, datzyhar r ziek zou hou-
den

, en van 't bed komen, maar wanneer haar
man afwezig zou zyn, dat hy dan overblyfze-
3 en van St. Antuny by haar zoude brengen.
De zaak wierd uytgevoert, gelyk zy beraamt

was

,
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was , zelfs van die tyd af
,
genoot de juffrou

geen oogenblik gezontheyt; ze vervolgden door

middel van de gebaande ziekte, het wonder-
werk, waar van zy zo ras niet verzekert was,
of zy gaf 'er haar man kennis van, diehetwaar

lyk geloofde dat hy 't bedrog door een buy ten ge-

woon toeval ontdekt had.

Op zekeren dag, dat de Edelman uytgegaan

was
,
begaf zich de huyshouder , van Si. Antony

na 't bed van Donna Ciara , doch 'een oogenblik

daar na hoorde hy de ftem van de man , dat hem
noodzaakte om zich met zo veel fpoed te redden;

dat hy zyn Calefons op het oorkuffen vergat. De
Edelman die nergens gedachten van had, trad

in zyn vrous kamer die zo ontroert was
,
datzy

de Calci niet eens gezien had
,
hy vroeg wat dat

te zeggen was, waar op zy antwoorde dat het

de Lule^on van At. Antony waren, alsovcrblyf-

zelen zynde, waar aan zy haar fwangerheyt was
verfchuldigt.

Den Edelman zey niets; hy hield zich als of

hy zelfs zeer vergenoegt was ; imaar na dat hy

na de zaak vernomen had , liet hy broeder Am-
brofim zeer beleeft verzoeken , om by hem te ko-

men, dezen dach deed men een algemeene Pro-

cesjïe waar by hen alle de Monniken , behalven

broeder Ambrofius bevonden die den Edelman in

zyn bezoek-kamer had laten gaan, alwaar hy hem
dwong , na dat hy hem naakt had laten uytkleden

om de Calefons van At. Antony aan te trekken,

en wanneer de Profes/ie vooiby zyn deur ging,

bracht hy hem dus toegeruft zynde op ftraat. De
Inqui/itie-meelters , over zulken opeubaaren hoon
beledigt , en door een fmaat die op hun geheelc

A a 3 order,
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order ïiedcrviel verzekerden fig van de ontcerde
man,zonder hem oyt uitdeze duyvelfchc vierfchaar
te laten gaan; na de ontdekking van dit won-
derwerk, dat zo veel gerugt gemaakt had, ver-
looren de Monniken hunne kalanten voor eeni-
gen tyd; dog dewyl de Dames een machtige
ïchuilplaats, by de eerwaardige vaders vonden,
verroerden zy niet , om wederom na 't gemel-
de grar te gaan , Donna Klara was onder ande-
ren, een van de eerfte, altyt overtuygt zynde,
dat Antohïus met haar gefproken had.

Ik late aan den Lezer, de vryheyt om aan-
merkingen te maken , die hy zal goet vinden

,

over de fnoode en verfoeyelyke handelingen , en
met een over de onderwerping, waar toe de on-
nozele mannen, in diergelyke gevallen gebracht
ïyn, door de vreeze, die zy voor de helfche
vierfchaar hebben, die onder den naam van de
vierfchaar des geloofs , dit flag van Godlooshe-
den, wettigt. Doch daar zal een tyd komen
dat de Heere, alle de werkers der' ongerechtig-
heyt zal uraffen, 't zy zo!

Wonderwerk van §n(ler Yaleria.

't h de liefde, geen ongelyk aan te doen,
met bekende voorvallen , te verhalen, die ge-
heele Naatzien Zyn overgekomen ; want hoewel
Godvruchtige perfonen, en zy die de geboden
naar de letter opvolgen, tot een grondregel heb-
ben aangenomen , dat men de Mtsjlagen van on-
zen naajien niet moet gemeen maken, ben ik over-
tuygt, dat zo deze perfoonen door yver aange-
zet wieiden, om het geloof te bevorderen, en

Prs-
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Vrofeleyten te maken
,
geen gelegentheden wou-

den laten voorby gaan, om dingen te verhalen,

die dienft aan 't gemeen doen.
En in der daat zyn alle de Hijlorien van de

werelt geen wettige getuygeniflen , van de mis-
daden , die Koningen en andere perfoonen heb-
ben bedreven ? is dit het niet , waar van het Oude
en Nieuwe Teftament vol is? Het is zeker, dat

in de boeken zo gewyde als ongewydde verha-
len zyn, die buyten gemeen zyn voor de geene
dieze noyt gelezen hebben. Dog Zo wy door
het lezen van deze boeken , veele zaken leeren

,

die ons voorheenen onbekent waren , moet men
daar uyt befluyten, dat de gewyde ofongewyde
Schryvers, de regelen van de liefde hebben ge-
fchonden; met deze voorvallen tot aan de na-
komelingschap over te brengen; ik denke dit

niet. Is de H. Schrift niet voor allerley flag van
perfonen ? behoordze zo wel niet tot jongen als

ouden, tot de eene en de andere kunne? heeft

een jonge Juffrou de zelfde vryheyt niet als de
ernftigfte Godgeleerde om de tiiflory van Urias

en zyn vrou te lezen, en veele andere van dezen
aard , die 'er in 't OuteTeftarent gevonden wor-
den ? wat reden kan men dan hebben , om te

denken dat de verhalen die ik hier doe niet goet
zyn, om door jonge luyden zonder ervarentheït

gelezen te worden? konnen zy die niet lezen,

om 'er 't goede uyt te nemen , en het quade la-

ten varen? konnen zy niet door dit flag van ƒ#-
Jlorien leeren , wat de affchuwelykheden van de
Roomfche Kerk zyn, en de dankzeggingen die

zy aan God hebben, te geven, om dat hy toe-

gelaten heeft", datzy in het rechtzinnigfte geloof

zyn opgevoed, en die het meelt vaaalle, die in
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de werelt zya , van afgodery, bygeloof, verfoey-
lykheden en bedriegeryen der Priefters bevryd zyn.
Daar zyn geen goede Protcfianten die aan deze
waarheyt konnen twyfelen , derhalven kan ik

volgens rnyn geringe oordeel, zonder op de lief-

de een inbreuk te doen, en zonder bedugt te zyn,
om van een nieuwe wyze van fchryven befchul-

digt te worden , in alle zekerheyt de dwalingen
van de Roomfche Kerk in 't licht brengen , ik

bckommere my weynig wat die van deze gezint-
heyt tegen my zullen konnen bybrengen , om
dat God myn getuyge is , dat het geene ik hier

omtrent doe , niet dan tot welzyn van de ware
Protefiante» , en tot bevordering van de leere der
Engelfcbe Kerke ftrekt; doch laat ons tot het

wonderwerk van Suiier i/<Jeria, Nonne in het
Kloofter van 't heylig geloof, van deDomimka-
ner order , eens overgaan.

Sufter l/aleria was in de ftad Saragojfe van eer-
lyke ouders , die ryk en mildadig waren geboo-
ren, haarvader was Conflturier , hy gaf aan zyn
dochter een opvoeding haar rang paffende, en
Valerta had naauwlyks den ouderdom van XTL
jaaren bereykt , of haar fchoonheyt lokte veele
Jonkmans , onder dit groot getal was Don
Chrijloval

, de eenige , die het hart van dit

jong vroumenfeh wilt te winnen, en wiens ver-
keering haar aangenaam was, zo ras de vader
deee genegentheyt vernomen had, fprak hy 'er

zyn dochter over aan, haar vertonende dat Don
'Cbrifioval4 ia) afgedankt Officier zonder goederen
was, en wiens ouderdom zo weynig met de
haare overeenltemde, dat hy haar V ader kon we-
zen. Hy voegde 'er by, dat hy een man aan

/ haar
{%) ftcformg.
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haar zou bezorgen , die haar wegens de geboor-

te , als die van 't Vortmn beter paft, en die haar

in alle opzichten gelukkig zou maken. Doch

l/aleria die haar hart aan Don Chrijhval gegeven

had , en daar en boven een trots humeur had, ant-

woorde, aanhaar Vader, dat zy gereed was,

aan zyne beveelen Te gehoorzamen ,
onder voor«

waarde , dat hy haar een zaak wilde toeftaan

,

die ze aan hem zoude verzoeken , de vader ver-

blyd zynde, over degereetheyt van zyn dochter,

om hem te gehoorzamen ,
beloofde zonder iwa-

righeyt te doen . 't geen zy begeerde voor dat

zy 'er van gefproken had.

Toen zey VaUrta tot hem, 't Is de plicht

van een welgeboren kind, niets tegen de wille

van zyne Ouder." te doen, en om deze reden zal

ik van dit oogenblik af, niet meer denken, om
Don Cbnftoval te t; ouwen, maar aan de andere

kant, is het de plicht van een rechtfehapen Va-

der, om de genegentheden van een gehoorzaam

kind, niet te dwingen, wanneer zy tot eerevan

God ftrekken. Ik heb voorgenomen de wereld

te verlaten , en de wyk in een Kloofter te nemen,

alwaar ik een onvergelykelyk beter man zal kon-

nen dienen , dan gy my zoud kunnen geven Uw
toeftemminge daar omtrent is 'talles wat ik van

u hebbe te verzoeken, en datgy myvooraf toe-

frettaan hebt , zo dat ik morgen ogtent na 't Kloo-

iter van 't heylige geloof zal gaan , om aldaar als

een Non van de üomiuikaner order te leven en

te fterven.

Hoe groot was de verwondering van dezea

Vader zulken voornemen van zyn dochter te

hooren! dewyl hy niet dan dit kind had, was het

zyn oogmerk niet, haar in een Kloofter te doen

Aa s °P"
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opfluytcn. Hy bediende zig zelfs, van alle de
bewysredenen, die zyn verltand hem kon ver-
fchaffen , om deze gedachten uyt haar te ver-
dryvcn : maar dewyl hy zag , dat hy op haar ge-
moed niets konde winnen , wilde hy nog liever
daar in bewilligen , dan haar in de armen van
Don Chrifïoval te zien , 's anderendaags bracht hy
haar na 't Kloofter, en gaf haar aan dezorgevan
een Moey over, dat een oude eerwaardige'Non
was, die hy verzogt, het oog op het gedrag van
haar nigt te liaan tot datzy den ouderdom van
xv jaaren bereykt had, en in ftaat was , om het
kleed aan te nemen. Valeria bleef dus in het
Kloofter, onder de oogen van dezen Moey,
die het haar niet toeliet om met iemand dan een
oude dienftmaagt te fpreeken , die alle dagen na
haar vader ging, en alles wat zy kon wen-
fchen, mede bragt.

ISaleria ley 'er verfcheydenmaale op toe, deze
oude dienftmaagd over te halen, om dat haar
vader daar voor reets zorg had gedragen , zo dat
zy haar genootzaakt vindende

, zulken droevi-
gen leven te leyden , zonder hoope te hebben
om eenige tyding van Don Chrifïoval te hebben,
haar liefdevoor hem aanwies, en zeer weynig
over het gedrag, van de dienftmaagd te vrede
zynde.

Don Chrijloval aan zyn zyde wanhopende, van
noyt zyn waarde Valeria te konnen genieten,
vatte een voornemen op : den Koning als vry-
willigc te dienen, ten dien eynde verzogt hy
Sant ÜftevandeGormaz. onderkoning van Arragon,
de vryheyt van zyn eerfte Veldtogt in Catalonie
te doen onder de beveelen van bon Jofef Blanco
Kollonel van eene van de Regimenten van de

ftad.
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ftad. Hy muntte zoodanig in deze veldtocht

uyt, dat hy eyndelyk een Corripagnie verkreeg.

Hy diende veele jaren met eer cn met toejuy-

ching van zyn Kolonel, en deHooft-Officiers

,

en op het eynde van zyn vyfde Veldtocht , die

de Veldilag van Almanza was
,

quam hy we-
der te' Saragojfe , in qualiteyt als aide-de Camp
van den Hertog van Orleans , en in de ftad

komende ontwapende hy alle de inwoonders.

Den Hertog zoo veel betrouwen op Don Chri-

Jloyal Hellende , dat wanneer zyn Koninklyke
Hongheyt Lerida ging belegeren , hy aan hem
het furintendentfehap van de Mondtkoft van't

gehecle leger gaf , met by na zoo veel ge-

zach als of hy Gouverneur van 't geheele Ko-
ninkryk geweeft was , zoo dat men hem als de

weldoendervan de ftad aanmerkte , dat zyn ge-

boorte plaats wasj waar hy opgevoed was. Zul-
ken volftrekten macht gevoegt by de ellende

van de inwoonders ,
bewoog hem mogelyk om

de liefde te doen herleven die hy voor Valeria

gehad hadde , hoewel hy toen niet wettelyks

van haar kende begeeren , om dat zy reets

Profeffee gedaan had ; doch alzoo de liefde

geen palen heeft , nam hy voor een huys te

huuren dat dicht by het Kloofter van 't Heylig

geloof was , om Vakria met eenige welvoe-

gelykheyt, of ten minften zonder ergernifle tc

veroorzaken te mogen zien.

Men bevond dat het venfter van fufter Vale-

rla op de tnyn van Don Chriflaval , die na de

Kofter aan zyn zyde gekregen te hebben, hem
bewoog , om aan Valeria buyten twyftel een

zeer tedere brief over te geven
,
dewyl zy hem

antwoorde , dat zy hem verzocht , zich niet

meer
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meer van dit middel te bedienen , om haar zyne
gevoelens bekent te maken. Zy wtts hem aan
dat het venfter van haar Cel op tyn tuvn uyt-
quam

, dat hy haar dus alle daken kon fchry-
ven , en haar antwoorden omfangeu

, door
middel van een draad, die zy alic nachten door
het venfter liet nedervallen, en waar aan hy een
brief vaft maakte , en zoo antwooi de zy hem
door het zelfde middel. Zie hier wat degrond-
flag van haare liften was.

óufter Valerïa was toen XVII of XVIII.
jaaren oud , maar dewyl zy Pr<fijfie gedaan
had, was 't haar onmogelyk , uvt het Klopfter
te komen, om weder tot dc w.ereh tè keereh
Haarvader wasgeftorven

, en had haar tot eenigê
Erfgename van zyne goederen nagelaten

, welke
zoo ik heb hooien zeggen

, op vier duyfént
Pijloletten uytkwamen

,
' met zul ken voorna-

men zom, zou zy haar vcele vrinden in 'tKfoo-
fter hebben konnen maken , en een ^ol komen
vryheyt konnen verkrygen van alles wat zy be-
geerde. Maar zybetroude haar zeiven niet, en
was wantrouwende

, ontrent alle die in *t Kle-
tter waren

,
zoo dat haare metgezellinnen dit

wantrouwen vooreen bondige deugt opvattecten
,

en zy alle merkten haar, als een 'jonge Nonne
aan, die zeer Godsdienftig was.
Het goed gevoelen dat de andere Nonnen van

Valeria hadden , nootzaakte haar , om niets t£
bedryven

, dat het zelve om ver kon ftooten,
hoewel haar liefde voor Dun @btéfitx>rihivx na
middelen deed omzien , om haar en haar min-
naar daar in te voldoen , zonder cenige hinder
aan de goede naam te geven , die ze in 't kloofter
verkregen had.

Dm
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DonCbriflhval was zeer overtuygt , van de

goethedcn, die Valeria voor hem had; doch de*

wyl 't hem niet vry ftond, om haar voordetra-

lie van de Spreekkamer te fpreeken, washyge-
nootzaakt met zig te vergenoegen, om van tyd

tottydna hetvenitervan zyn Meefteres te zien,

en haar alle dagen te fchryven ; doch eyndelyk

wanneer hy by haar zoo fterk aandrong , hem
middelen aan de hand te konnen geven , om
met hem te fpreeken, haar verzekerende dat het

hem onmogelyk was langer te leven , IQ Zy

hem deze verquikking niet toebracht, zonder 't

welke hy alle dagen gevaar liep , om het voor
de traly te verzoeken

,
gaf zy hem een ant*

woord , dat noch vsel voordeeliger was , als

hy konde hoopen. Zy verzocht hem een koord
ladder te maken, die haar venfter, konde berey-

ken , en ze aan het touw vaft te hechten, dat zy
de volgende nacht daar aan zou va ft maken

,

dat zy haar des middernachts zou laten zak-
ken : en hem in de tuyn opzoeken

,
ellendige

Valeria\ wat wilt gy doen? is dit-, om tot in

de Hel ter neder tc dalen, dat gy deze Ladder
hebt uytgevonden? Don Cbriftoval over dezs on-
verwachte tyding zeer blydezynde, verzuymde
geen tyd

,
hy maakte de gemelde ladder gereet

,

maakte die aan het touw vaft , en hoewel hy
zich op het woord van l/aleria wel konde ver-

laten wachte hy de tyd met ongedult in , dat zy op
de gefteldetyd zouafdalen. ,

öufter l/aleria trok de Ladder na haar , en
na haar van de deur van haar Cel verzekert te

hebben : haakte het eynde van de ladder aan

twee groote fpykers , die 'er aan haar venfter

waren. Zy wachte dat alle de Nonnen flie-

pen;
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pen; en dewyl 't zeer donker was, 't geen baar
voornemen begunftigde

, liet zy haar eyndelyk
in detuyn nederzakken, en ging haar waarde
Don Chriftoval , dienaar Wachte

,
opzoeken. Ik

laat het aan den lezer over , om te denken wat
het onderhoud van twee perzoonen mocht zyn
welkers liefde alle de palen van bczadigheyt tè
buyten ging. Ik kome nu tot dc grondikc die
zy leyden

, tot zulken doorluchtten en ver-
wondereuswaardigen wonderwerk, dat Valërra
m't gemoet der Geeftelyken

, en Leeken voor
een twede Maagd Maria deed doorgaan.
Elk fliep noch ten huyfe van Dom Chriftoval

wanneer Ifaleria het eerfte bezoek aan haar
minnaar deed

, die haar in zyn kamer bracht
alwaar hy de tyd en't vermaak had

, om uytde
mond van zyn Matres alles te verdaan

, wat
haar was overgekomen , 't zedert hy in dienft van
den Koning geweeft was

,
zy had het ook om

te hooren
, 'tgeen Don Chrtjioval geduurende

ziijken langen afwezentheyt gedaen had
, na het

overige van de nacht in redenvoeringen van de-
zen aard doorgebracht te hebben

, quamen zy
over een om eikanderen alle nacht als het don-
ker was op deze wyze tezien , om dat l'alërk
Zich voor 't licht van de Maan niet durfde bloot
ftellen

, uyt vreeze van door de gecne overval-
len te worden, die (a) 's avonds gezang geven.
Zy vervolgde dan Don Chriftoval te bezoeken,
tot op het eynde van 't eerfte quertier van de
nieuwe maan ; doch zy befpeurde wel haaft

,

het nytwerkzel van haare byeenkomften, en zo'm als de nachten weder duylter wierden
,
ging

zy 'er Don Chriftoval'kennis van geven.

Dc
(a) Serenades.



( 383

)

De minnaar begon om verfcheyden redenen
berou te krygen, van 't geene hy gedaan had,
voor eerfl: , om dat hy , hoewel een oorlogs-man
zynde, God vreesde, die hy erkende, beledigt
te hebben met eene van zyne bruydente verley-
den , want deze naam geeft men aan de Non-
nen. Ten tweden , om dat hy Sufter Valeria na
lichaam en ziele in 't verderfgebragt had ; over-
tuygt zyndc, dat zo ras deze zaak ontdekt wierd
zy zou opgefloten worden

, en na dat ze bevallen
was ellendig zou moeten fterven : Ten derden,
om dat, dewylhy de'ftigter van dit rampgeval
was, moefl denken het leven en zelfs de eer te

moeten verliefen
, die hem nog zeer dierbaar was.

Deze aanmerkingen bragten Don Chrifloval'tot
Zul ken grooten ongeruftheyt, dat hy zich niet
kon beletten, om aan Valeria het verdriet te
betuygen , dat hem de tyding veroorzaakte, die
ly hem met zo veel vermaak te kennen gaf, zo
dat hy geen beter middel voor hem uytvond

,

dan weg te gaan eer de Nonnen iets quaats daar
omtrent vermoeden , en hy ried haar aan , om
hem in een land van zekerheyt liever te volgen,
dan zig bloot te Hellen om het leven en de eer

]

zo fchandelyk te verliezen.

Valeria de belemmering befpeurende , waar
in Don Chnfloval zigbev ond

,
tragte hemdoorde

volgende reden eenigzins geruft teftellen."lkweet
zeer wel dat het geene gy my te kennen geeft,

„ de regtmatigfte redeneering is , in een dringen-
,, de noot, zo als gy de onze oordeelt tezyn

,

gy kunt u niet verbeelden, dat'er een ander
,, middel is, dan 't geene gy my voorftelt, om
„ te gelyk het leven en de eer te bewaren

;
dog

„ ik ga u van het tegendeel overtuygen , over-

5? tuygt
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tüygt zynde,datgy niet misnoegt lult zyn.over

„ de lift, die ik heb uytgevonden, dusbiddeik

„ u dat gy my tot het eynde toe gelieft aan te

hooren.

Don Cbriftoval ftil fwygcnde , en dealgemeene
uytdrukkingen van Suiter Valeria waarnemende
lette hy met alle aandagt op het vervolg van
haar redenvoering.

„ Van de eerftemaal af
,
vervolgde zy , dat ik

„ de eere hadde u te zien , wift gy my zo wel
„ te verpligten, dat ik u t'zedert die tyd altyt

heb aangebeden , als de opperde meefter van
„ myn harte, gy weet hoe zeer myn overleden

„ vader
, ^

zig tegen myn genegentheyt aankantte,

„ en dat ik liever daar toe overhelde om afge-

„ zondert te leven , en my in een Kloofter op
te lluyten, dan genootzaakt te zyn, aan een

„ ander te geven , dat ik u in myn hart belooft
had, dewyl ik toen maar XII jaren oud was

" en 'er nog vier had te wagten, om deProfes-
" fie te doen, vléyde ik my altyt; dat onzeza-
'* ken een gelukkiger keer zouden nemen, dog
** ik ben in myn hoope ten hoogden bedrogen
" geweeft; want zo ras ik in 't xvlooftergeko-
" men ben, was het onmogelyk

, wat ik ook in
" 'twerk ftelde, een eenige tydingvanu te ont-
" fangen , of te hooren.
" Ik las eer.s in de Courant, dat DonChriiJc-

" val als vrywillige onder Don 3 ofefBlanco ókn-
" de, en 't zedert dezen tyd, heb ik niet kon-
" nen te weten komen, rot op dezen tyd toe,
" dat gy in deze ftad waart f.angekomen, met
" den Hertog van i)rlë«m , als Aid* de Camp,
" van zyn K oninklyke Hoogheyt. Dog dewyl
" ik Profes/ie gedaan heb , en myn vader onlangs

" is
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is gcflorven, kan ik u de levendige fmarte
" niet uytdrukken, die ik op de tyding van uwe
" aankomil gevoelde, wegens de onmogelyk-
" heyt, waar in ik my bevond, om u op een
" wettige wyze op te offeren, 'tgeen myn har-
" teu belooft had, hoewel 't naar myn gevoe-
" len God niet te beledigen is, indien gy my
" 7,0 getrou en opregt zyt, als ik voor u ben.

" Zulkcn geweldadigen drift als de myne,
" doet mv na middelen denken,' om u te zien,

" ten tyde als ik van de Kofier een brief vanu-
" went wege ontfing/en dewyl gy my aan-
" wees , dat gy dit hnys tot u verblyf verkoo-
" ren had, befloot ik dat de liefde die gy voor-
" henen tot my gehad hebt, niet volkomen was
'\uytgedooft, zo dat ik geen fwavigheytmake,
" om in dat geene te bewilligen dat gy van my
" verzoekt, daarenboven dewyl ik meer tyd
" had als gy , om aan middelen te denken die

" ons gelukkig konden maken, vond ik het
" middel van de ladder üyt, die ons t'zedert

twee maanden tot geheymebyeenkomftenge-
" dient heeft; dog laat ons het vervolg hooren.

" Van het begin af, vermoede ik de uytwerk-
" zelen van onze liefde , en gelyk ik 'er volko-
" men van overtuygt ben, vinde ik my genoot-
" zaakt, om op nieus middelen nytte denken,
" om 'er met eere en zonder gevaar uyt te raken.

" Voor-cerlf heb ik gedagc dat dewyl de In-
" cfnijitie-meejlers uyt het Koninkryk verbannen
" zyn, wy geen reden hebben voor de vervol-
" gingen bedugt te wezen, 't geen het voor-
" nameenhet wezentlykftefa^vanonfezaak is,

" Ten tvveden
,
dewyl ik zulken afgezon-

" dert leven geleyt heb, terwyl ik in 't Kloo-

lir. Deel. Db " fter
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" fter was, dat de Nonnen my als eenheylige
op aarden aanmerkten , zal dit goet gevoelen,
dat men van my heeft, niet weynig toebren-

" gen om de zaak voor een wonderwerk te doen
" doorgaan.

Ten derden, 20 uwe zaken u niet verplig-
" ten, om uyt het Koninkryk te gaan, zal ik

uwe byftand nodig hebben, ommynontwerp
" nyt te voeren

, luyfter eens wat het is.

" Dewyl ik fwanger ben en gy de Vader
" van het kind zyt, zyt gy verpligt omaanuw
" eygen belang met my , naar uw vermogen te

arbeyden om de zaak te doen Hagen. Ten dien
" eynde moet gy u by vader iVlarttnez een Je/uit
" vervoegen en vraagen, hem , na het genees-

middel , dat hy onder den naam van Frijlina
" Vergimtas verkoopt. Dog vergeet het niet
" om 't mede te nemen; dewyl 't zulken dengtza-
" men kragtigenen noodzakelyken geneesmid-
" del is,dat hy,als om zyn eygen belang, daar vari
*' niet geeft,zonderwel verzekert te zyn Doemaar

t
\

't geene ik verzoeke , ik zal 't ander zo wel be-
llieren, dat elk een daar over verwondert zal
liaan, daar op zullen wy na middelen om

" zien, om ons tc redden
,
myn vader heeft my

" erfgenaam van alle myne goederen gemaakt,
" zy zyn tot uwen diem't, engy kunt als vol flrekt
" meeller van myn perfoon, en alles wat ik heb,
" beitel doen.
Don Chrïftoval hoorde deze redenvoeringe aan,

zondtr te konnen giflen, wat de mening van
Znfter yalerta was :

En dewyl hy zeer teder op het punt van eer,
en 't ook een weynigje van gemoed was, vroeg
hy

, of het geneesmiddel dc kragt had , om \
gecne
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gcene hy had gemaakt te verniclcn;dewyl hy zig 'm

dat geval
,
geenzms daar mede wilde bemoey-

en. „ Valerti die hem in deze bekommertheyt
" niet wilde laten, 7.ey hem, dat wel verre
" daarvan daan dat het geneesmiddel dit uyt-
" werkzel deed; zy een voornemen hadde,
" om de zaak openbaar te maken, en vooreen
" wonderwerk te doen doorgaan, tot dat zy

„ gelegentheit konden vinden, om hunne zaa*

„ ken op een beter voet te brengen.

DonCkrïftoval fchiep moed, en beloofde haar

van vader Martixez het geneesmiddel genaamt.

Vrïftinx Vtrpenitaih te bezorgen, hoeveel 'took

mogt koften , en dus volkomen geruft en ver-

genoegt zynde, bragten zy de nagt door, met
de laatfte hand, aan het wonderwerk te leggen,

dat zy uitgevonden hadden, 's anderendaags ging

Don Chrijlüval by de eerwaardige Vader Jejkit ,

die na zyn gewoone zekerheit bezorgt te hebben,

hem voor de zom van vyftig Yiftoletten hetver-

wonderlykfte geneesmiddel, des werelts ver-

fchafte, de volgende nagt ftelde Don chrifloval

het aan Zufïer Valeria ter hand , die zeer wel
wift,op wat wyze zy zig daar van moed bedienen,

zy wras zodanig over deze vercering verheugt,

dat zy haar waarde Chrifloval verzekerde , dat 'er

in 't vervolg niets bequaam zou xyn , om hun
geluk te ver anderen , en dat zy hunne nagt be-

zoekingen konden vervolgen, zonder bedugt te

zyn, dat hum agtingongelykzougefchieden,zy
voegde 'er zielfs by , dat zo het gebeurde dat 'er

van haar handel een kind voortkwam, men het

zelve den naam van zyn vader zou geven , zon-
der dat dit tcot fchande was

,
zy verzogt , dat zy

dit alles mo'gt uytvoeren , en zyngeeit daarom-
13 b 2 trent
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trent geruft fïellen, dus fcheyden zy dezen nagt

van malkander, na datze op nieus het bewufte
wonderwerk geviert hadde.

Des anderendaags was Do» Chriftoval vol on-
geruftheyt , om dat hy niet wift-, wat het voorne-
men van St. l/alcria was die 't de volgende nagt

niet kon nalaten om haar te verzoeken, dat ze
aan hem zey, wat ze in 't zin had. De Non,
om hem geruft te ftellen bewilligde daar in zeer

geerne , en zey ,
" Myn waarde Chriftoval ontru ft

" u niet, over 't geen ik in het zin hebbe. Ik zal
" niets tot u nadeel verrigtcn, ik hoop integen-
" deel, dat ik 'er in tegendeel geduurende eeni-
a
' gen tyd, gloty uyt zal trekken; en om u 'er

" van te overtuygen, zal ik u zeggen wat myn
" voornemen is. Een maand te vooren eer
" ik bevalle , zal ik my van het geneesmiddel
" Vriftina l/irginitas bédienen , en dan zal ik de
" Moeder Abdis en de oudfte Nonnen fpreeken,.
" en ik zal openhartig zeggen dat het my ge-
" openbaart is, dat ik op een wonderbare wyze
" zou befwangert worden ; en dat zy ter eere
" en glory van de Dominikansr order , genees-
" meefters en vroet vrouwen konnen ontbieden,
" en onderzoek laten doen , of ik maagd ben
" of niet, dewyl de werking van 't geneesmid-
" del onfeylbaar is zal men my waarlyk zo be-
" vinden, zo dat degeneesmeefters en deNon-
" nen deze zaak voor een wonderwerk zullen
" laten doorgaan, en zo veel te meer, omdat
" elk een goet gevoelen van myn heiligheyt heeft.

" Daar na wanneer het geluk wil , dat ikvan
" een zoon bevalle, heb ikluftom hem Vaidon
*' de Chrifto te noemen , dat door ecnLctterkeer
" Dm Chriftoval betekent, dus Zal men deze
" zoon die de naam van zyn Vader draagt voor

een
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" een wonderbaar kind aanmerken; en door
" deze uytviuding zal ik niet alleen eer en ag-

" ting verkrygen ; maar ook rykdommen kon-
" nen verzamelen die my in moeyelyke voor-
" vallen dienft zullen konnen doen.

Don Cbrifloval keurde de gedagten van zufter

Valeria zo wel ; dat overtuygt zynde dat nie-

mant iets beters kon uytvinden
,

hy alles aan

haar overgaf, zo als zy 't zou goetvinden. Zy
vervolgden hunne bezoeken alle nagten , wan-

neer 't donker was zonder ontdekt te worden,,

ter tyd toe dat ze genootzaakt was
,
gebruyk

van 't geneesmiddel te maken, en het verwon-

derbaar wonderwerk , te verklaren, waar van

men voor of na de geboorte van Kriftus
,
noyt

heeft hooren fpreken, wanneer zufter Valeria haar

tyd om te bevallen zag naderen , nam zy het

geneesmiddel , van de Prifiina Virgimtas , en

wanneer zy haar in ftaat bevond, om haar te

laten Vifiteeren^ vervoegde zy haar ten eerften,

by haar biegtvader, verklaarde aan hem , dathet

haar geopenbaart was , dat zy fwanger zou

worden, zonder het gefelfchap van een man
genoten te hebben, en verzogt hem dathy daar

van kennis aan de vader provinciaal Buenacafa

wilde geven, deze eerwaardige vader, door de

Biegtvader hier van onderrigt zynde, merkte het

eerft als een onmogelykezaak in de natuur aan,

nogtans ging hy na 't Kloofter van V heylig ge-

loof, dewyl de Nonnen aan den Vader Provin-

ciaal onderworpen zyn, en na dat hy zufter Va-

leria ontboden had , deed hy haar in tegenwoor-

digheyt van de moeder Abdiffe verfcheyde vra-

gen , rakende deze verwonderlyke zaak._ De
Non antwoorde, met zulkengrooten ïedigheit

Bb g en



( 390 )

en valfche heyligheyt, zo net, dat de eerwaar-
dige vader niet wift, wat hy zou denken nog
'/eggen, en zo veel te meer, wanneer hy zag,
dat ze gereet was , om het onderzoek van de
genees meefters en vroetvrouwen te óndergaan.
De Vader Provinciaal

, was een zeer eerlyk
man

; doch dewyl hy lachagtig van aard was

,

aey hy, tot de moeder,, Abdis, Ik weet niet, of
cic Duyvel magt heef} vf met, om een vrouw te

befixangeren, zonder behulp v*n een menfeh , maar ik

durf zeggen dat deze Jonge fchoonheyt ons in
t kort zal leeren ,

r
t geen wy nog niet weten , laat

degeneesmeeflers en vroetvrouwen haar bezoeken, al-

les -wat zy zullen hnnen zeggen zal my de zaak niet
als een wonderwerk doen aanmerken

; want ik ben
de overjle der Nonnen , en ik heb alle dagen Jefus
Kriflus wanneer ik de Milfe doe , in handen , die Z"U
my de zaak veel eer als deze jonge Dame konncn
openbaaren, voor 't overige kan ik my tegen dit be-
zoek met aankanten , en ik geef 'er myn toe/Iem- :

ming toe , waar op hy weg ging.

Dewyl de moeder Abdife het vermakelyk hu-
meur van den Vader Provinciaal zeer wel ken-
de

,
gaf zy weynig agt op zyue koddigheden

,

daar en boven deed het goet gevoelen , dat zy
van de deugt van zufter ^alerta hadde , de ver-
moedens

, die men wegens hun hoerery mogt op-
vatten

, als lafleringen aanmerken, derhalven
lietzy zonder uytftel acht Vroetvrouwen, die
de voornaamftevan de ltadwaren,by haar komen,
en na haar den eed te hebben laten afleggen, be-
Xogten zy zufter Yaleria alle, den een na den
ander, en verklaarden haar alle zonder iemants
tcgenfpreken, zo wel maagd, als toen zy ter
Werelt quam. De moeder Abdijfe begeerde dat

'er
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'er met genecsmeeftcrs over geraadpleegt moed
worden ; doch de Vroetvrouwen kanten haar

daar tegen aan, hier op {leunende, dat dit flag

van gevallen en onderzoekingen haar als een

recht alleen toebehoorden ; door het bezit dat

zy van den beginne des werelts daar van gehad

hebben; men ontbood een openbaar Notaris,

welke op het getuygenifTe van de Vroetvrou-

wen , verklaarde , dat zufter Valerta te ge-

lyk befwangert, en Maagd bevonden was. De
zelve Notaris maakte verfcheyden affchrifcen

daarvan, en men zond 'er een, %axi te Generaal

van de Dominikaner order te Rome , een ander aan

den Kardinaal'die 'er de Proteèlor van was, een

ander aan de algemeene Inquifiiiemeefter. te Ma-
drid, een ander aan de Artibi[fcbop van de ftad

;

en een ander aan den eerwaardigen Vader Pro-

vinciaal Buenacafa, die 'er hartelyk om lagte,

en zey, de tyd zal zich tegen de valfche maag-
dommen verklaren, 't Is dus dat dit buytenge-

woonewonderwerk,in de ftad en ten platten lande

begon verfpreyt te worden, de achting van zufter

l/aleria wierd in weynig dagen zo groot, dat al-

le perlbonen van beyde de kunnen , alle Pries-

ters en Monniken, hen na't Kloofter begaven

,

om het geluk te genieten, van haar te zien, zo
dat zy genootzaakt was, haar van s' morgens
af tot s' avonts toe, op een praal-ftoel bene-

den in in 't Koor te houden, om de nieusgie-

righeyt van elk te voldoen, de Devote en ligt-

gelovige Dames deden haar verfcheyde koftely-

ke vereeringen , en andere deden ze aan de Vrioor

en de Nonnen, alleen, om een lint te hebben,

dat de buyk van Zufter Valeria had aangeraakt

de verblindheyt en de onwetenheyt van myne
J3b 4 vrou-
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vrouwelyke mede Vaderlanders , waren zo
groot, dat 'er vcele van de eerfte rang waren
die elkander de eer betwiftcn om het kind op te
voeden; zich verbeeldende, dat zo het een zoon
was hy niet zou nalaten

, een groot Profeet
te zyn

, of zo 't een dochter was, zou zy een
van de grootfte gunftelingen. van den Hemel
wezen

, alzo veele van deze Dames na dtteganü
ftonden wilde de Prioor om het geheele verfchil
te befluTen

, dat men dit door het lot deed, zo
dat het op een jonge en deugtzamc Dame val-
lende alle de andere haar daar mede geluk wens-
ten, daarop bezogtcn , haar allerley flag van
pcribonen, om begunftigt te worden; en door
haar tulTchen fprake te verkrygen alles waartoe
zy lüft mochten hebben om 't aan dezen Nieu-
wen Profeet oï?rofete[fe te verzoeken.

Dit vcrwonderbarewonder -werk, hield dc ver-
minden door dc geheele ftadzodanig bczig,datmen
niet eens om de ellenden docht, die den Oor-
log veroorzaakte, elk een maakte zich gereed,
om de geboorte van dit nieuwe wonderftuk pleg-
tig revieren, en men hoopte de vrede en ruft
door deze zegening te verkrygen , waar mede
den Hemel deze verdrukte ftad in de grootfte
nood verquikte.

Hoewel "Zuïïer Faleria genootzaakt was , om
den geheelen dag in 't Koor te zitten, had zy
nochtans het genoegen, om Don Chriftoval br
nacht te zien, en om hem de kollelyke1

veree-
ringen ter hand te ftetien, die zy van de lichtr

gelovige Dames omring, gelyk zy ook eenigen
tydte vooren, hem v'olftrekt meefter gemaakt
haddc, van alles, wat zy van haar Vader had

ge-



( 393 )

geërfti Don Chrifloval aan zyn zyde ,
door het

goet aangefpoort, en genoeg oordeelende te

hebben, om rykelyk te leven, in wat gedeelte

van de werelt dat het ook zyn mogt , ried Zufter

Valeria aan , met hem in wat gedeelte des we-

relts het ook zyn mogt, de vlugt te nemen,

eer eenig toeval de valsheyt van dit wonder-

werk ontdekte. Dog dewyl ze ten eynde van

haar fwangerheyt was , en alleoogenblikken de

fmarten van 't baren verwagte, wilde zy daar

in niet bewilligen, zy vermaande Don Chriflo-

val in tegendeel , om lig daar over geruft te Rel-

len , en aan haar de zorg over te laten , om dit

werk uyt te voeren. Zy gaf hem met een alle

de nodige onderrigtingen ,
omtrent het geene,

dat 'er te doen was, ingeval zy in den arbeyd

durf, en zy zey tot hem, dat hy zig voor al

met een vaft voornemen moert wapenen; hoe

't ook mogt uytvalien , om 't geheym te hou-

den. Toen begon Zufter Valeria, eenige onge-

rufthcyt te gevoelen ;
zig wel verbeeldende,

dat het de voorloper van de nieuwe Profeet was,

die in de werelt ttond te komen, zo dat zy af-

fcheyd van haar waarde Don Chrifloval nam,

met belofte zo zy in 't leven bleef, zy geen

twee dagen zou wagten met hem te zien, cn

dit geluk verwagtende, verzogt zy dat hy de

ladder tot nader order wilde weg nemen.

TiüïierValeria ging in haar Cc/, en na alle de

werktuygen verborgen te hebben , die haare

fnoodheden hadden kunnen ontdekken, ging

zy na 't bed, voorgenomen hebbende niemant

by haar te ontbieden , maar alle de fmarten te

ondergaan , tot dat zy vsrloft was. H~t gehik

ondcriteundc haar befluyt, zy beviel eer 't dag

Bb s was
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was, van een jonge Profeet, toen ontbood zy
cenige Nonnen van haaregebuuren , en zey haar,
dat zy verloft was, zonder eenige fmarte te
gevoelen

,
terwyl zy in een diepe flaap ! aa ; en

dat zy by haar wakker worden
, het kïeyne

kind in haar armen gevonden had. Deze tyding
maakte de Nonnen zo verheugt, dat zomrrii-
ge na de Priorin gingen om 'er haar kennis van
te geven, terwyl andere op hunne knyen de
nieuwe Profeet aanbaden. Men begon aanftonds
de klok van het kloofter te luyen',om het volk
kennis van dit wonderwerk te geven, de min-
nemoeder en de gefwooren vroetvrouwcn be-
gaven 'er zig aanftonts na toe, en op dezever-
wonderbaarc tyding, fcheen de ftad een Para-
dys tezyn. Het kloofter wierd van Da i es edel-
luy, Priefters, Monniken, en oude en jonge Luy
van allerhande ftaat belegert; waarvan de on-
wetenfte kleyne fteentjes uyt de muur rukten
die zy als (a) overblyfzelen bewaarden. Het is
onmogelyk, het verwarde gerugt uyt te druk-
ken, dat de menigte des volk over het kloofter
vergadert maakte. De blydfchap of liever de
eenvoudigheyt van dit volk, was Zogroot, dat
elk riep, dit is het grootfte wonderwerk du 'er
oyt gebeurt is.

De nagt noodzaakte het volk om te vertrek-
.ken, en de minnemoeder deed met de vroet-
vrouwen 't geen haar plïgt in diergelyken geval
vereyfte De Nonnen vierden dezen dag zelfs
de gelukkige geboorte, van haar groote #Ve'
feet, door een groote Mifie, in Mufyk. En de-
wyl het de Biegtvader van het kloofter was

^a) Reltcjufen.
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die ze bediende, vond hy goet, om by deze

gclegentheyt , de eerfte Mttfe te doen , die men
kersnagt gewoon is. Zy belleden het overige

van den dag, met danflèn, zig te vermaken,

en gelukwenfchingen en gefchenkcn te ontfaii-

gen, die het misleyde volk aan haar deed^

De nagt aangekomen zynde, verzogt Zufter

Valeria die vermoeyt was door de moeyte,

die de Nonnen haar aandeden, als zo de een

na de ander by haar quamen , met de nieuwe

Profeet aan te bidden , de Awje om het zelve

met de minnemoeder in haar Cel te nemen; op

dat ze een weynig mogt ruften, dit zo ras ge-

daan als gezeyt zynde ; namen de Nonnen

,

dit kind
,
'bragten het in Proces/ie , met een groot-

getal waskaarfen, in het vertrek van dePnorw,

alwaar elk zig aanbood, om 'er by te waken;

maar de v roetvrouwen belaften al de zorgeaan

de minnemoeder tot 's anderen daags s'morgens,

waar op zy by haar gingen, en deNonnen ver-

trokken
,
yder na haar Cel. Zo ras als Zufter

Valeria alleen was , ftond zy op
,
om Don

Chrifioval den uytflag van de zaak mede tedee-

len ; en hem te laten weten , dat hy de ladder

den volgenden nagt, aan 't touw moeft vaft

maken, op dat zy'by hem konde komen, Don

Chrifioval gaf ten antwoord, dat zy zo ras niet

moeft uytgaan, en meer zorg voor haar gezont-

heyt dragen , als een zaak zynde , die volftrekt

nootzakelyk was, om haar gelukkig uyt deze

belemmering te redden. Zufter Valeria bewil-

ligde daar in , om de geheele week niet uyt te

gaan; dog zy verzuymde niets, om aan haar

minnaar te fchryven, en alle nagten antwoord

van hem te ontfangen.
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Het kloofler wierd de volgende ragt, ook
door een groote menigte van volk, van aller-
ley rang belegert, uytgezondert van Priefters
en Monniken

, om dat de Godvrugtige Aarts-
Biffchop die eenig bedrog in de zaak vermoede,
bevel aan alle de Parochiën en kloofters gezon-
den had, van zig ftil te houden, en het volk in
hunne onwetenheyt niet te ftyven.
Maar dewyl deze eerwaardige Prelaat zag,

dat de openbaare toejuyehingen yder dag ver-
meerderden

, met een zeker flag van algemeene
afgodcry, vond hy goet, deze wanorder door
een bevelfchrifr te fluyten, dat hy deed afkon-
digen

,
om op peene van de ban niet meer des-

wegens by een te komen
, fparende het onder-

zoek van de zaak. Daar op ontbood hyallezy-
ne onderzoekers, en Godgeleerden, aan wie
hy 't geval voorftelde , en deze raadpleging
moeit alle dagen gehouden worden , rot dat
hy antwoord van de algemeene /»$«//t>/*-meefter
ontfangen had , neffens volmagt van hem , om
in deze zaak te werken.

Zulken wyzen befluyt van dezen waardi-
gen Prelaat, deed het volk bedugt zyn, om in
den ban gedaan te worden , en de Nonnen
om haare yereeringen en rykdommen te zullen
moeten milTen, waar mede zy opgehoopt wier-
den, dog Valeria begon voornamentlyk bedugt
te worden, dat men dezen handel mogt ont-
dekken. Ondcrtu.ffchen flurf het kind, tot haar
geluk op den agtilcn dag, en wierd in de kel-
der van het kloofler, onder de Nonnen begra
ven, niet met de pragt die men aan een Pro-
feet verfchuldigt is , maar als een Valdon de Chrifto,
dat in goet fpaans een belediging aan Cbrifius en

aan
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aan zyn Godsdienfl kan betekenen , zo de blyt-

fchap van de Nonnen groot gevveeft was over

de geboorte van dezen nieuwen Profeet, haar

droefheyt was ongemeen, om wulken onwaar-

deerbaren fchat te verliefen, ondertuflehen wa-

ren 'er centge , die zich vertrooften, door de

hoopc die zy hadden , dat dewyl de moeder

Maagd noch jong was
,
zy haar een twede Pro-

feet zou konnen geven, zy waren zelfs zo een-

voudig , dat ty de inwoonders van de ftad, be-

fchuldigden, de oorzaak van de dood van de

eerfte te zyn ,
zy maakten zelfs geen fwangheit

om te zeggen, dat hunne zonden zo groot wa-

ren , dat God haar dit hemelfche kind onwaar-

dig geoordeelt hadde, omdat zy verpligt waren,

openbaare boete te di->en, en den Heere te bid-

den dat het hem mocht behagen, ecu andervan

dezelve moeder te_geven.

Terwyl de Nonnen diergelyke fmadelyke re-

den voeringen aan 't volk deden, en dat de min-

nemoer na huys ging, om de dood van 'tkind

tebefchryeu, liet l/alerh niet na , om DonChn-

fhvat kennis te geven, van het uytnemend ge-

vaar en van de noodzak elykheyt waarin zy wa-

ren, om beyde de volgende nagt, de vlucht te

nemen.
Zy beraamden dat Paltrr* als een Lakay ge-

kleed. Don Cbriftoval zou volgen , en dat iy een

kasje zou mede nemen waar in zy het geld en

de Juweelen die zy hadden mede namen ,
Don

Cbriftoval , hield alles met twee goede paarden

gereet , 's anderendaags 's avonts ,
verzogt Zus-

ter l/aleria aan de Prioorin vryheyt. om eenachten

veertig uurig vatten in haar Cel te mogen hou-

den zonder dat icmaut daar by haar mocht ko-
men ,
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men, onder voorwendzel , dat zy met deze D*-
7
V'^ mc

,

t de hul Pe van God , haar achting en
01e van 't Kloofter mocht bewaren, en de be-
lediging wreeken , die de Aartsbiffchop haar wil-
de aandoen, de Priorin over dit voornemen vol-
daan zynde, gaf haar de vryheyt, om 't zelve
uyt te voeren, zy beloofde dat 'er geen Nvn haar
Cel zou naderen terwyl zy vafte, en met een be-
lafte zy in het Kloofter geen gerucht te maken,
door dit middel verkreeg, zufter VaIeria XLVia
uuren dat zo veel ty4 was , als zy van noden
had, om zonder lwarigheyt en 't minft vermoe-
den buyten het Koninkryk te vertrekken.
Het ftilfwygen dus belaft wezende, gingen

alle de Nonnen ten acht uuren m haareCW/*»,
en zufter Valeria na dat ze haar van de deur ver-
zekert had, liet het tou nederdalen, om 'er de
ladder aan vaft te maken ; waar langs zy na bene-
den ging, zonder tydverzuym verkkede zv
haar als een Lakey , waar op zy , en Dm ChrU
Jtoval te paard ftegen , en floegen de wech na
Navarre in. JDe vreeze deed haar de geheel nagt
voortfpoeden

, neffens een gedeelte van den vol-
genden dag

, zo dat zy haar op den tweden dag,
des middags buyten 't Spaanfche gebied en buy-
ten alle gevaar bevonden

, na dat zy hun wech
na Baiunne in Vrar.hyk vervolgden, alwaar zy
in goede gezontheyt aanquamen , ruften aldaar
eenige dagen uyt , en vermaakten hen ten kofte,
van het ligtgeluvige en onwetende volk van ia-
racof/e.

Eer wy na 't Kloofter te rug keeren , kan ik
niet nalaten te verhalen, 't geen meteen gek
wegens de nieu geboren Profeet voorviel, 'cis
een algemeen aangenomen gevoelen , onder

het
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het gemeene Paapfche volk dat den Antichriftxrjl

een Non moet gebooren worden, zo dat deze on-

nozele man, die men gek oordeelde, in 't mid-

den van de menigte ,
die rontom het Kloo-

iter, van 't heylig geloof, by een vergadert wa-
ren begon te fchr eeuw en , wat zyt gy onverjlan-

dig te geloven, dat de zoon van zufter Valeria een

vieu Profeet is 2
, denk dat den AnticbriftvaneenNon

ter xverelt moet gebragt worden , en wie -weet ofde-

ze klexne Jongen dit niet is 7
. Het is zeker dat hy

hier omtrent , meer gelyk dan het overige volk

hadde
;
dog dewyl dit gcenzins kon verdragen,

't geen tegen het blinde gevoelen aanliep, dat

hem voor een nieu Profeet aan zag, viel het met
zulken woede op dezen ellendeling aan

,
dathy

genootzaakt was omhaaftigde vlucht te nemen,
zo hy zyn leven wilde redden; doch vernomen
hebbende, dat deze nieuwe Profeet geftorven

was; begon hy door alle üratente lopen , en te

zeggen , God zy gelooft dat den Anticbrifigeftorven

is, /la de Nonnen duoi\ uyt vreeze, dat zy ons

geen ander geven. Doch laat ons wederom tót

de Priorin van 't beyl'g geloof komen ;

Deze onnozele leefde niet, gclyk zy zelfs

verklaart heeft, dan van brood en water, gc-

duurende de xlviii uuren die fufter Valeria van
haar verzocht had,om haar in haarCV/ te mogen op
fluyten, met een voornemen, om hem door
haare gebeden te hulp te komen, na dat dezen
tyd verlopen was, klopte zy aan de deur van
de Cel van l/aleria; doch te vergeefs, zo dat

vermoeyt zynde, langer te wachten, en den-

kende , dat deze, heylige dood was, aan de Non-
nen belafte, om de deur open te breken ,

'tgeen

gedaan zynde, gingen zy in de Cel, alwaar z,y

niets
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niets minder dan doodtekenen vonden
, hangen-

de de ladder, noch aan het venfter , zulken zeld-
zamen geval, verbaasde de Priorin en haare
Nonnen zodanig, dat zy niet willen wat zy zou-
den zeggen, om haar te rechtvaardigen; datzy
haar zo grof, door de moeder Maagd, en de
valfche Profeet hadden laten bedriegen

, voor 't

overige, hadden zy devertrooftinge tezien , dat
dezen handel groote vcreeringen aan haar Kloo-
lter bezorgt hadde.

Dewyl zy, in wat gelegentheyt het ook zvn
mach, geen toevlucht, dan tot de eerwaardige
vader Provinciaal nemen

}
fchreef, de Priarinhem

om kenniffe van de vlucht van fufter Valeriatl
nemen. Hy ging aanftonts na den Aartïbïjfchop,
om met hem te raadplegen

, over 't geene hy in
dit geval doen moeit. Daar zyn weynig men-
fehen, welke weten, 't geen 'erbefloten wierd,
dan alleen dat deze eerwaardige Prelaat, depri-
orin in haar ampt opfchorte; en de deur van bet
Kloofter voer een jaar gefloten wierd

, zo dat
dit verwonderens waardige wonderwerk , in rook
verdween, en de Nonnen in plaats van een
nieuw Profeet te hebben, wierden in haar Kloo-
fter opgefloten

; doch dewyl men 't hard vond,
voor de onnozele Nonnen, dat ze om iulter
Valtrta moeiten lyden, herriep men het bevel
van deze gevankenis, en zy zagen haare vrinden
als voorheenen , en dit wonderwerk deed haar
de naam dragen, van Nonnen van de nieuwe
Profeet, en van de Prijiina Virginitas. 't Is
door dit geneesmiddel, dat de Jefiiken on-
noerndyke zommen machtig zvn geworden

,met alleen in Spanje
, maar oeA in Pori««aaI,

hoe.



( 4^ )

hoewel zy zeggen, dat het geenezy gedaan heb-

ben, niet geweeft is, dan om de fchande van
deze ongelukkige Juffrou en die van haar Fami-

lie te bedekken , moeften zy derhalven overwe-
gen dat zy door dit middel de ondeugt begun-

.ftigen, dewyl het zeker is, dat 'er veelc jonge

Jurhouwen zyn, die zonder dit middel deugt-

zamer dan nu zouden wezen , doch 't is haar

zaak , om haare daden te beantwoorden.

Laat ons nu tot Don Chriftoval en Valcria o-

vergaan die wy tot Bajonne gelaten hebben , en

laat ons zien wat wech zy namen, zy trokken

door Vrankryk
,

altyd dus gekleed zynde, tot

dat zy te Bern in Switzerland aanquamen, al-

waar zy trouden, en naverloop van drie jaaren,

twee kinderen hadden , wanneer- Valeria fturf, .

volgden haare twee kinderen ook kort daar na,

en Don Chnfloval van naam verwiflelende , be-

lloot na Holland te gaan. Hy had het ongeluk

onderweeg van alles berooft te worden; zo dat

hy wanneer hy te Amfteldam quam
,
geioot-

zaakt was, in de uyterfte armoede te leven.

Doch de Marquisde Langallerie hielp hem, tot

dat hy een jonge Franfche Juffrou, van een zeer

goede Famtlie , dog aan wie de vader geen hu-

welyks goet mede gaf, ten huwelyk kreeg.

Dexen ongelukkigen man , was in dezen ftaat

,

wanneer ik uyt Portmgaaltt Amfteldam aanlandc,

cn geduurende het verblyf, dat ik daar hield ,

toonde hy my deze Hiftory met zyn hand ge-

fchreven; 't is waar, dat ik het zakelyke daar

van wift ; doch 't is van hem zelfs , dat ik alle

de byzonderheden die ik verhaalt heb te weten
ben gekomen, en hy verzocht my Feter over

het eerde kind te zyn dat hy uyt dit twedehu-
UI. DetL. • C c welyk
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welyk kreeg. Ecnigen tyd daar na , fturf deze
Kapiteyn, aide de Camp , en eyndelyk dezen,
man , zonder bediening , en liet zyn vrou en
zyn kind, in de uyterfte armoede na, hoewel
zy zeer ryke vrinden hadden.
De Lezer zal zo veele gevolgen als 't hem zal

behagen, uyt dit verhaal trekken, en uyt alles

wat ik van de wonderwerken van de Room-
fche kerk heb opgegeven : ik zou 'er nog veele
andere konnen verhalen, dog ik vergenoegemy
voor het tegenwoordige, om een vuurig gebed
tot God te doen, dat het hembehage, allemy-
ne mede vaderlanders , tot het geloof van de
ware Kerk te bekeeren, en hunne verftanden
teverligten, zo dat zy de afTchuwelykheden

,

afgoderyen , en bygelovigheden mogen zien

,

die 'er in eenKriO.cn land onder den dekmantel
van Godtsvrugt, en deugt gepleegt worden

,

op dat ze daar van een afichrik krygende, God
met een opregt narte mogen verheerlyken
't zy zo !

Openlaring van drie Nonnen.

Ik had voorgenomen, van deze drie openba-
ringen, niet dan in myn vierde deel te fpree-
ken

; dog op het verzoek van eenige voorna-
me Perfoonen, aan wie ik oreyndige verplig-
tingen hebbe, en wier wil, my tot een wet
veritrekt, heb ik ze alhier geplaatll , om dit
derde deel van myn algemeene ïleutel te eyndi-
gen. Daar en boven , is dit verhaal , van een
andere natuur, als het onderwerp, dat ik ver-
handde, om dat deze openbaringen, het uyt-

werk-
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werkïel van een wonderbaar wonderwerk , m
het gemoed van alle die geene veroorzaakt heb-

ben die 'cr geloof aan floegen. Een andere reden^

die my daar toe aanfpoort, is, dat 'er eenige

van onze leger Officieren zyn , die eenigzins

plaats aan deze gezigten gegeven hebben, en
die nog leven, om de waarheyt van *t geeneik

zegge, te beveiligen. Ik zal de zaak een wey-
nig verbloemen ^ om ze niet misnoegt te ma-
ken, latende het aan hunne befcheydenheyty

om het zelve te verfpreyden of te verbergen.

• Dog eer ik tot het wezentlyke van deze

openbaringen en de verwonderlykeuytwerkze-
len, die zy op het gemoed van het eenvoudige

en onwetende volk gemaakt hebben, korne,

geloof ik , dat het niet ongepaft zal zyn , om
den Lezer van de geboorte, de opvoeding, en

het kloofter leven, van deze drie Nonnen te

onderregten ,die haar zo vermaart door deze ge-

waande openbaringen gemaakt hebben $ en die

Zufter Klara, Zufter Maria
i
en Zufter Paula

genoemt worden. Ik heb haar alle drie gekent,

en ik was zeer gemeenfaam met eenige van haar

nabeflaande ; zo dat ik metzekerheyt , alles kan

Verhalen, wat deze Nonnen in haar verfchey-"

den ftaten aangaat.

Zufter Klard.

Zufter Klara, was van doorlugtige ouders

gebooren, haarvader wierd Marquis , door Ko-
ning Karei de JÏ. gemaakt; dog dewyl hy zig

met een talryk huysgezin voorzien zag, deed

hy eenige van zyne zooncn, in dienit van den

C c 2 Ko-
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Koning overgaan, en ftelde 'er drie in verfchey-
den Monnike kloofters ; van vyf dogters , die
hy had, huwelykte hy 'er twee uyt, en zette
de drie andere ook in drie verfcheyden Nonne-
Icloofters, met een zeer gering jaargeld tot haar
buyten'gewoone koften, Zufter Klara was dc
jongfté van alle; dog met eendefraayfte, ten
opzigte van de luyfter, van haar fchoonheyt

,

die haar naderhand verfcheyde valfche paffen
deed begaan, hoewel ze maar een val op zul-
ken wyze deed, als ik zal verhalen.
Zy was nog geen XIV. jaaren oud, wan*

neer een Officter die een innige vrind van den
Marquis was

,
nog naauwer vrindfchap met

Klara floot, zynde de eenige dogter, die in
haar vaders huys bleef, haar verftandhouding
was wel haaft rugtbaar, tot groot verdriet van
de Familie, en zo de Officier van dezelve Godts-
dienft geweeft was , of van de zyne afftand had
willen doen, zou hy met deze Mejuffer trou-
wende, aanftonds een voornaame poft, in 't

Spaanfche leger hebben kunnen bekleden
; dog

niets was 'er, dat hem kon bewegen om zyn
pligt, omtrent God te vergeten, ofde gehoor-
zaamheyt, die hy aan zyn Koninginne verfchul-
digt was , de Marquis wanhopende, om tot een
eerlyk befluyt voor zyn dogter te konnen ko-
men, belloot haar ten platten lande te zenden,
tot dat ze van haar ongemak ontflagen was

,

waar op hy haar in een kloofter de las Forfa-
des zond, la) geduurende het jaar van haar
nieuwelingfchap

,
gaf zy verfcheyden bcwy zen

van

(a) Ik hth dis weord in ffiyn cerfte deel verklaart.
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van ccn opregt berouw , cn zy vervolgde dit eea

geheel jaar lang, na dat zy Profes/ie gedaan had»

zo dat men haar maar eens voor de tralyenzag,

en zulken afgezonderden leven , haar de agting

van alle de Nonnen won , en voornamentlyk

van de moeder Abdi(fe , die haar veelmalen in

haar Cel bezogt. Dog laat ons haar daar met
deze Abdijfe laten blyven , tot dat wy haar met
Zufter Maria en met Zufter Paula in gezel-

fchap bevinden , die haar alzo vermaart, als

zy gemaakt hebben,

Zufter Maria.

De vader van Zufter Maria was een ryk Edel -

man,tcn platten lande;die de gewoonte had te zeg-

gen , dat zyne windhonden beter bedden als de

Koning hadden , om dat dewyl hy gemeenlyk

een weyery van twaalf duyfent fchapen had , had

hy altyt een groote ftapel zakken met wol
gevult, waar op zyne honden gingen neder-

leggen, en die meer dan des Konings bedden;

waardig waren. Behalven deze fchapen, hadhy
veele goederen, wyngaarden, en een groot ge-

tal olyfboomen , zo dat men rekende , dat hy

agt, negen, of tien duyfent pi/ïoletten aan in*

komften had , dezen Edelman had maar een zoon,

en een dogter, dat deze Mejuffer Maria vrzs,

waar van wy fpreken, Hoewel zc niet fchoon

was , was zy nogtans aangenaam en haar lieffe-

lyke ftem
,
vergoede rykelyk , de andere beval-

ligheden, die de natuur haar geweygert had,

dewyl zy haar daar door veel meer deed ken-

nen, dan door een ftyve en doffe fchoonjieyt.

C c 3 Zy
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^7 was XVI. jaaren,- wanneer de Maarfchalk
de 7e([é, die het leger Commandeerde

, in optogt
na Katalonie was , en daar was een van zyne
Ópper-Officieren , die het huys van Donna Ma-
ria tot zyn cfuartier nam. Deryke Edelman ont-
fing hem met allerlcy flag van belcefcheden
blyde zynde een der Opperhoofden by hem te
hebben^ om daar door de wranordervoor te ko-
men, die de Zoldaten gemeenlyk bedryven, om
zyn nieuwe gaft te beter te vermaken en te ont-
halen, verzogt hy zyn dogter naden eeten, te
zingen, 't geen zy zo fraay deed, dat de Opper-
Officier daar door bekoort; en van ditoogenblik
af, op haar verlieft wierd. Tk weet niet van wat
konftüreken hy zig bediende, om de gunde van
Donna Maria te winnen ; maar het is zeker
gelyk men naderhand heeft vernomen , dat hy
na drie dagen by den Edelman geween: te zyn
en verpligt zynde, zyn weg te vervolgen, deze'
ongelukkige MejurFer moede was, met zekere
Kenmerken van haar kortdurige verkeering en
dus met gedagten van zyn ongetrouwigheyt ver-
vult zynde.
Zo ras zy ten eenemale van haar ongeluk

ovcrtuygt was; en zag, dat zy geen tydingen
van haar minnaar ontfing, hoewel hy belooft
had, aan haar te fchryven , en uyt de belemme-
nnge te helpen, begon zy voorheenen, andere
maatregelen te nemen

, bnyten haar vaders we-
ten, die met nagelaten zou hebben, haartedoo-
den

,
zo hy 'er de minfte kennis van gehad had-

de de vreze die zy voor hem had, was de oor-
aak die haar dit befluyt deed opvatten , om nade üad te vlngten, en aldaar onbekent televen
tot dat ze van haar pak ontlalhwas. Dewyl al-

les
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les wat in huys was, door haare handen ging,

nam zy omtrent voor vier duy&nt piftoletten me-
de ; en wanneer haar vader en broeder , eens op'

een bruyloft , in de nabuurfchap genodigt wa-
ren, maakte zy alles gereet, wat haar nodig

was, wanneer de nagt was aangekomen; ging

zy op een van de paarden zitten , die in de ltal

waren, en zonder iets aan de huysgenoten te

zeggen, reed zynade flad, als een mans per-

foon gekleed ïynde. Zy ging in een herberg,

alwaar zy het paard aan de Hospes verkogt, om
niet ontdekt te worden, op de onderzoekingen,

die zy haar verbeelde, dat haar vader doen zou,

en ging by een arme weduw woonen, aan wie

zy haar toeftand ontdekte ; haar een brave ver-

geldinge belovende, om haar zo te verpligtcn,

dat zy 't geheym hield.

Zo ras de vader t'huys quam, en devlugt

van zyn dogter vernomen had ;
verzuymde hy

niet, om zo veel 't hem mogclyk was , te ont-

dekken , waar zy gevlugt was
,

hy vond het

paard wei maar de berydfter niet
;
dewyl de ar-

me weduw het woord, dat ze aan Donna Ma-
ria gegeven had, naquam, en fweeg het zeer

getrouwelyk, tot dat zy bevallen was. Wan-
neer zy wederom was opgeftaan

,
begaf zy haar

weder na 't kloofter, van las Forpadas , alwaar

zy ontfangen wiert, met de gewoone zom te

betalen, hoewel zy daar als Non wierd toegela-

ten, verklaarde zy haar zaak niet aaneenigevan

haare medgezellinnen, maar alleen aan de Ab-

dis ^ die het geheym hield, tot dat zy haar Pro-

fesjie gedaan had. Toen fchreefze aan de ryke

Edelman, om hem kennis te geven, dat zyn

dogter een Non was geworden ,
t'zedert zy

C c 4 zyn
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zyn huys hadt verlaten , en 't geen haar bewo-
gen had , om dit te doen , was de weerzin , die
zy had , om een man te nemen , die men haar
wilde geven , en aan de andere kant het hart-
zeer, dat zy had, om zulken goeden vader , on-
gehoorzaam te zyn

; dog dit alles maakte geen
indruk

,
op het gemoed , van den Edelman , om

dat hy de ware reden van de vlugt, van zyn
dogter ontdekte , door een brief, die den Of-
ficier aan zyn Matres fchreef; maar die by af-
wezigheyt van Donna Maria aan den Edelman
wierd gegeven, 't geen hem aanzette om haar
in 't openbaar, niet voor zyn dogter te erken-
nen, en dit deed hem welhaaft, van verdriet
fterven. Toen begon Zufter Maria de geveyns-
de te fpeelen, en voor 't uyterlyke een heylig
leven te leyden , 't geen by haar fchoone (tem
gevoegt zynde, de genegentheyt van veele per-
fooncn, zo in 't kloofter, als indeftad, tot
haar trok; dog laat haar daar laten, om van

Zufter TauU

te fpreeken. De geboorte en de opvoeding van
Zufter Paula is zo duyfter geweeft, dat wy
geene van haare vrinden gekent hebben , dan een
oude JufFrou, die zy zey , haar moeye te we-
zen , hoewel men niet dan naderhand geweten
heeft, dat de fchoonheyt van Paula veel gerugt
in de werelt gemaakt heeft, en zy Spanjaar-
den en vreemdelingen bemind was, daar was
niemand , die toegang tot haar huys had , dan
een eerwaardig vader, die voor zeer ryk door-
ging

, dog niet in goede werken. Daar waren
verfcheyden perfonen van rang, die alles in 't

werk
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werk ftelden, om kennis met de Moeye tema-

ken; dos tevergeefs, eyndelyk zond een Prins

van den bloede, wiens magt toenvoMrekt was,

en die veel van de weergalooze fchoonheyt van

Paula had hooren fpreeken,aan deMoey, aoor

zyn kamer-dienaar, een gefchenk, dat de hoe-

danigheyt van de perfoon die het deed beant-

woorde; en haar met een deed verzoeken dat

zv hem met haar nigte het vermaak geliefde te

doen, om hem in zyn paleys te komen zien.

De goe Jufroti nam het gefchenk aan, en

beloofde de afgezondene, de bevelen van zyn

meefter te zullen agcervolgen, naalvoorens van

Paula daar omtrent toeftemminge verkregen w
hebben. Maar de eerwaardige vader ,

kreeg er

zo ras geen lugt van, of hy zond zyn Matres in.

een klootter, om aldaar voor het geweld dat de

Prins haar mogt aandoen, veyhg te zyn. De-

zen Heere des anderen daags befpeurende, dat

men hem bedrogen had, en wetende dat dit van

den Monnik voortquam, verzekerde hy zig

van zyn perfoon, onder voorwendzel dat hy

met de vyanden aanfpande , en bewaarde hem

zo naau, dat hy zyn vryheyt niet kon koppen

j

danmetP,«/, vfyt het kloofter te doen gaan al-

waar hv haar gezonden had; met haar toe te la-

Sn het bezoek re doen, dat zy belooft had.

Door dit middel Paula de ryke Monnik verge-

nde, om een edelmoedig -rins aan te hangen

gingze met haar moeye na zyn Paleys
, alwaar

zv eevangen wierd gehouden, dog onder eui

edeler en aangenamer wagt ,
als die van den

eerwaardigen vader ,
weynig dagen te Voore

was.Zy wLdvooreemg^ntydhet^e^ov-
werp van de genegentheden van dezen Prim,^
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dat is
,
geduurende het gantfche verblyf , dat hy m

Spanje hield. Men gelooft zelfs , dat zy de eer
zou gehad hebben, om hem te volgen, gelyk
dat ook zou gebeurt zyn; lö zy hem eenigc
blyken van fwangerheyt had gegeven: dog hy
liet haar met een groot jaargeld daar blyven
nogtans onder voorwaarde datzy ineenkloofter
zou gaan: 't geen zy, hoewel tegen haar zin
deed

,
om zulken voornamen voordeel niet te

verliefen Zy ging dan in dat van las Forcadas
nam het kleed aan, deed Profesjie , en verander-
de haar levens wyze zodanig, dat elk een haar
voor een waare boeteling en een nieuwe devote
aanmerkte.

Laat ons nu tot Zufter, Clara, totZufteriW*.
rm, en Zufter i'aula, alle drie te gelyk ko-men

,
om daar van als van drie lighamen die

maareen ziel uytmaken, te fpreeken
, zy z VI1

a e driein 't klootfer de las Forfadas
, alwaar zv

alle drie, in fchyn, als Engelen opaarde leven
laat ons de kennilTen die zy gemaakt hebben

'

tragten te ontdekken, en de liften waar van zv
haar bedient hebben

, om haare openbaringen te
bereyken

,
waar mede zy zo veele duyfenden

van menichen misleyd, en te gelyk haar ooe-
merk bereykt hebben, 't Is een onfchendbaare
gewoonte, in alle de Nonnen-kloofters dat
zy met elkandcren yrlndfchap maken: dor met
deze uytzondering

, dat alle die haar aan de
votie

,
t zy dadclyk of geveynft overgegeven

hebben, geen gemeenfchap houden, met diemen wereldfche noemt, dat is, die het vermaik
nemen, om dikwils voor de traly te gaan en
nietdan om haare vermaken denken, en zv la-
ten in haar gezelfclmp niet toe als die geeftcjy-

ke
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ke zyn, door de zelfde regel verkeeren de we^

reldfche op dezelve wyze met malkander, zon-

der gemeenfchap met "de geeftelyke te houden.

Daar zyn niet dan de moeder Abdis, endieeeni-

ge openbaare dienft hebben, die verpligt zyn,

om verkeering met de Nonnen van beyde par-

tyen te hebben.

Daar waren in dit kloofter cxx Nonnen, en

onder dit groot getal wierden 'er maar drie geef-

lyke gevonden, te weten Zufter Clar*, Zuttet
k

Maria, en Zufter Paula, degedunrige 'tzamou-

fpraken, die ze in 't koor hadden, daar zy op

buyten gewoone uuren gingen , om haare by-

zondere devotien te plegen , deed zulken naau-

wen vrindfehap onder haar verbinden , dat 2y

eikanderen geduurig in haare Cellen bezogten

,

alwaar zy allengskens de geheymen van haare

harten openden, en de verliefde handelingen d ; e

zy voorheenen gehad hadden, aan elkander ver-

telden; dewyl haar dewüe en Godtsyrugt een

gedwongen zaak was, en niet op een begiiuel

van een waaragtig berou , over haare voorlede*-

ne zonden (leunde, ontdekten zy wel haalt de

yverige begeerte, die zy hadden om tot haar

eerite handel weder te keeren : aan de eenekant,

zagen zy haar ingewikkelt, in een zoort van

geeftelyk leven, dat zy niet konden verlaten
,

zonder veel ergernifle te veroorzaken ; en ïig

zeiven veel nadeel toe te brengen , aan de an*

dere zyde, witten zy, dat het haar onmogelyk

was, om haar oogmerk dat zy bedoelde, te

bereyken, zo zy haar geeftelyk leven vervolg-

den, zonder haar voor een nog gevaarlyker af-

grond bloot te {tellen , en zonder gevaar te

open, wegens de ftraffe van de ontzaghelyke
en
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cn wreede ïnquifitie, door deZegedagtcn ontroert
zynde, na dat ze haar verfcheyden fcherpzin^
mge cn duyvelfche middelen verheelt haddenom haar oogmerk te doen flagen , -Helde ZufterKUra hoewel de jongfte van drie, maar die
miilchien veel op haar geboorte (leunde dit
volgende middel voor , om dus hun oogmerk
te bereyken.

Gy weet zey ze, myne xvaarde vrindinnen de
fcóandelyke nasm van dit kloojler, daar men niet
dan perjoonen in onfangt

,
die, de misdaad bedreven

hebben, die aan onze kunne zo gemeen is, en de-
wyl ze gedwongen zyn ditjlag van leven eerder te
verkiejen dan te flerven , noemt de werelt baar en
ons, las Forfades, dat is

, Nonnen door dwanr
Gy weet ook dat het volk van de fiad, en zelfs de
Nonnen oordeelen dat 'er in dit khofter maar twee
of drie znyve.-e en devote zielen zyn, die elk een
4tls heylige boetelingen eerbied, en die van luyden
van de eerfte rang geetrbied worden , wy drie zyn
bet die tegenwoordig dit geluk genieten , en daar is
niemand die geen groote agting voor ons heeft 't is
om deze reden dai wy met een gemeene toeftem-
minge een zaak konnen ondernemen , die ons zo ik
my niet bedriege, voordeel en eer zal toebrengen
en ons het verma.ik verfchaffen^ om onze begeerten)
vervult te zien.

Zufter Maria en Zufter P^luyfterdennaau-
fceurig, na het voorftel van Zulter Klara en
beloofden haar, dat zy blindelings alles zou-
den opvolgen

, dat zy dienftig zou oordeelen
te moeten doen

, zo dat na verfcheyden we'
derzydfche betuygingen

, om het geheym te
houden , Zufter Klara haar redevoering dus
vervolgde.

» Gy



" Gy weet, dat wy alle drie ,
dezelveBiegt-

' vader hebben, die zo onwetende, als gierig is,

' 20 dat hy zo wel gefchikt is om te geloven

»
't geen wy hem mogten zeggen , als de ver-

' eeringen te ontfangen , die wy hem zullen

' doen. Het eenigfte middel, om in ons voor-

' nemen wel te flagen , is , hem door ons geld

' en hemelfche openbaringen in onze belangen*

'
te doen overgaan, ik zal het werk beginnen

» dat gy zult vervolgen met myn raad na te

" komen.
Zulter 'Maria en zufter Paula omhelsden dit

werk, met haar geheele harte, en boden zufter

Klara , al het geld aan, datzy hadden, om haar

ontwerp uyt te voeren. Derhalven maakte de

laatfte alles gereet, zonder eikanderen verder te

fpreken, wat 'er den volgenden dag moeit ge-

daan worden met de Biegtvader; op de vol-

gende wyze.

Eerfte openbaring van zufter Clara

door St. Dominikus.

's Anderendaags morgens, ging zufter Klara-

ter'biegt, en zey aan haar Biegtvader, dat zy

aan hem een zonderling voorval had mede te dee-

len, doch dat het meer tyt zou verey ffchen om het

te vertellen,als des voordemiddags kon gefchieden

zo dat zy verzocht, dat hy na de Vefper weder

geliefde te komen , om het aan te hooren , en

haar te vertrooften , maar dat zy onderwylen

order had, om vyftig ?i/loletten , tot iyn eygen

gebruyk aan hem te vereeren , en dat ze op zyn

nadere komfte de naam van zyn weldoendcrzou

zeggen. De eerwaarde Vader nam dit geld, met

veel blyfehap aan, beloofde aan zufter Klara,
J

haar
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haar m alles te helpen, wat van hem zoude af-
hangen

,
en zond haar met een ligte boete te

rug; waar op hy de miffe deed, en bad Godt
voor de zuyvere Godsdienftige, en edelmoedige
ziele, van zufter Klara, met degunfte van hem
te verzoeken

, deze dienftmaagd van zyn God-
delyke Majefteyt, in alles te konnen dienen dat
zy van hem zoude eyflchen. Het goudtsdeeenh-
jte geeft die beqnaam u om de monniken te bewee-
gen een yverig gebed te doen.

DeBiegtvaderverznymdehet niet, vanzufter
KUra des namiddags te hooren, die haarreets
in de Biegtftoel verwagte.

Naeenigegeeitelykepligtplegingen, begon zy
de biegt met van haare zonden, hoe groot het
getal daar van ook zyn mocht, maar van de o-
penbanng die zy gehad hadde. Zy verzekerde
deze lichtgelovige vader dat Su Diémimkm haar
in de voorgaande nacht verfchenen was, met
het ordens kleea,en haar 't geene volgt,gezeyt had.

^ Zuiter Klara myn waarde dochter, dewyl
„ gy d°° r waaragtig leven vergifFeniflè en
„

quyticheldmge van alle uwe voorledeuezön-
„

den ontfarigen hebt
, en dat de Engelen

fj

uy.t den Hemel zelfs
, zingen en verklaren

,

s|
dat gy u door het aanhouden van uw heylig le-

„ rP-,
een beg'-in%de van God gemaakt hebt,

m
hebik goet gevonden, uyt den Hemel hier

„ beneden te dalen om u daar mede geluk te

s>

wenfehen. Ik erkenne u voor myn dochter,

?>

en om u te verzekeren dat ik u van nu afaan
- onder myn befcherminge neme tegen al le uwe
„
vy^den, van wat hoedanigheyt zy ook mo-
gen wezen; wees verzekert dat God zelfs
voortaan zonder myn toelating geen macht

,? over
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** over u xal hebben , en om u te overtuygen
" dat my alle magt in hemel en op aarde gege-
" ven is, wil ik u levens wj ze gemakkelyker ma-
" ken , u van een gedeelte van uwe boete ont-
" flaan , en u eenige wereldfche vermaken toe-
" liaan* Dewyl ik weet dat uw biegtvader door
•" een blind geloof, ten eenemale aan my is o
" vergegeven, heb ik hem uytgekipt om het
" werktuyg van uwe vertroolting en genoegen
" te zyn, en dit is het, dat ik begeere dat gy
" hem bekent maakt.

" Ik heb ome zalige vader St. Dontimkusge-
" antwoord, dat dewyl ik noch een armezoli-
" darelTe ben , ik zodanigen gunfte van den He-
" mei niet verdiene, en dat myn biegtvader
" myn mogelyk niet zal willen geloven : dezen
" grooten hcylig zeydaar op, neem deze xx Pi-
" Jtoletten , om hem van de waarheyt te verze-

" keren en zeg hem, dat ik deze, vereering zen-
" de uyt kracht van de oprechte Godtsvrucht,
" die hy voor my heeft, en dat ik zal vervol-
" gen met hem dit flag van gunftbewyzcn te doen,
" zo lang hy myne beveelen zal opvolgen, die

" ik hem door uw mond zal laten weten , om
" om hem de achting te betuygen die ik voor
" u en voor hem heb. Toen naderde deze za-

" lige tot my , en gaf my een heylige kus ; ik

" verzocht het zelfde geluk voor zufter Maria en
" zufter Paula , en hy antwoorde my , dat hy
" haar om mynen 't wille de zelfde gunfte wel
" wilde betoonen , en zich aan haar openbaa-
" ren, en toen verdween hy , latende myn Cel
" met een hemelfche glans vervult, ik was ee-

" nigen tyd m een verrukkinge van zinnen en
" met aangename aanmerkingen over deze open-

" baring
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" baring bezig, gevende zeer nederige dankzei
" gingeji aan onzen zaligen vader St. Domini-
" kus voor zulken onverwachten en zo weynig
" verdienden gunft. Ik bid u, geefmy antwoord,
99 en uwen raad in dit voorvaJ.
Men moet aanmerken , dat dezen eerwaardi-

gen vader' eenige dagen te vooren , den lof van
dezen heylig had opgemaakt, wiens deugden en
magt, hy by na even eens bad opgevyzelt, als
Zufter Klara een openbaring zeyde, gehad te
hebben, Daar en boven had hy een blinde en
fchynheilige Devotie voor St. Dominikns

,
'tgeen

hem bewoog als een wezentlyke zaak te gelo-
ven, alles wat hem van de openbaaring bericht
wierd: en voornamentlyk het vervolg van een
diergelyke gunfte, met die van de twintig Pi-
Jioletten, met deze overtuyginge belloot hy noch
meer Devotie te hebben, en zufter Klara als een
godinne van deze hemelfche tydingen te gehoor-
zamen, zo dat hy met dusdanige aangename ge-
dachten vervult zynde, zufter Klara in dezer
voegen, beantwoorde. „ Ik ben blyde uytuw
99 mond dingen te vernemen die St. Domimkits
99 myn Hemelfche Serafyn , en myn almachtige
99

vader, u geopenbaart heeft, 't is altyt myn
' gedachten geweeft , t' zedert ik in zyn heer-

||
lyke order getreden ben, dat hy alle macht in
hemel en op aarde ontfangen heeft, en dat

\l

God geene van de zonen noch eenige van de
Devote» vanS/. Domwtkns zonder zyn toeücm-

" ming kan ftraffen, ik durfzelfs geloven „ dat

||
God een getekent verlofvan de hand vanS/.
Domimkus van noden heeft , en met zyn ze-

il
ge l gezegelt

, om de werelt te vergenoegen
;

want hoe zou men zonder diergelyken'ge-
" tuyg-
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" tuygfchrift geloven , dat het de volftrekte
" wille van God is, eenige van de leden te
" ftraffen, die de familie van dezen heylig uyt-
" maken; laat ons, ons welven. dan ten eene-
" male onder zyn bcfcherming begeven , laat

' ons aan zyne beveel en gehoorzamen: cn al-
" les doen 't geen hy u geopenbaart heeft "Dog
ik heb ü een ding te vragen Zufter Klara, ge-
lieft de goetheyt tc hebben

,
my dit te zeggen

,

namentlyk waar in ik u dienft kan doen ? „De
'ote antwoorde hem , ik hebbe 't u reets gc-

" zeyt, dat onze gezegende vader den H. t)o-
9

' minïkus
,
my van een gedeelte van de geftreng-

" heyt wil ontflaan , die ik waarneme, dat hy
v

voorgenomen heeft my eenige vermaken toe
te (taan , en dat hy u heeft verkorren , als

" het werktuyg , dat my dit moet verfchaffen.
'' Dog dewyl het my nóg niet verklaart is , van
'* wat aard deze vermaken 'zullsn zyn , is 't

" nodig, dat men wagt dat hy my zynen wil-
" le beter verklaart door een twede openbaring,
" en als dan zullen wy verzekert zyn , om niets
" te doen dat hem niet aangenaam is

r
dewyl

"•ik om de geheele werelt het minite zonder
" zyn hemelfche toeftemminge , ea zyn wyze
" beftieringe niet zou willen doen. " De eer-

waarde vader was ten hoogden geraakt over de
nederigheyt van Zulter Kta>a , en van haar vol-

komen onderwerping, aan de wil van St. Du-
minikus. Hy prees haar voornemen , verzekerde

haar , van zyn vaardi^heyt om haa^r te dienen

,

en verzogt haar de zalige Heylige, in de eerfte

verfchyning, daar van te onderrigten. Daarop
zond hy haar zonder eenige boete te doen, te

rug , haar voor een gelieft fchepzel van den
III. Deel. D d He-
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Hemel , na dusdanigen openbaring aanmer-
kende.

Zufter Klara nam affcheyd van de Biegtva-

der, en ging na Zufter Mana en Zufter Paula,
aan wien zy alles verhaalde, wat 'er indebiegt
was voorgevallen, met alle de omftandigheden,
en de ge'fteltheyt van den eerwaarden vader

,

om alles wat zy begeerde uyt te roeren.. Deze
twee Nonnen over deze goede tyding verheugt
zynde, preien de fcherpzinnigheyt en behendig-
hcyt', waar van Zufter Klara haar bedient had,
om haar voornemen wel te doen uytvallen ,ten

boogften. Zy namen haar voor haar leyts-vrou,

•en verzekerden haar alle bey, dat zy zo gereet

zouden zyn, als de Biegtvader, om haar advys

te volgen en haar in alles te gehoorzamen.
De eerwaardige vader ging na zyn kloofier

,

alwaar hy de openbaring van Zufter Clara van
(tip tot (tip in gelchrift ging (tellen , en de ge-

hecle t'zamenlpraak , die hy met haar gehouden
hadde, voornemens zynde, om dit te vervol-

gen
,
gelyk hy deze memorien deed, om met de

tyd dit aan het gemeen mede te deelen De drie

geeftelyke Nonnen, bragtcn den avond door ,•

orn met eikanderen te raadplegen , over een

twede openbaring , die des anderendaags s'mor-
gens aan dc Biegtvader door

r

ZvA\er Marui modi
mede gcdeelt worden, die ook van Zufter Kla-
ra alle de r.odige onderrigtingen rot dit hun oog-
merk ontfing, waar op elk na zyn Cel vertrok,

en wanneer de dag was aangekomen, begaf
Zufter Maria

, haar na de biegtftoel , alwaar zy
haar op de volgende vvyze gedroeg.

Open-
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Openbaaring van St. Dominikus aan

Zufler Maria.

\ Myn vader zey zy tot haar biegtvader , ik
" heb *t 2edert myn laatfte biegt

,
geen groote

" zonden bedreven , zo dat my Üoffe ontbre-
" kende, om boete te ontfangen , zal ik u een
" verklaring geeven,van eenigevanmynevoor-
" gaande zonden. Na deze biegt, begon zy haar
" de gewaande openbaaring, met deze woor-
" den te ontdekken.

" Wees niet verwondert
,
myn eerwaarde

vader, dat een zondig fchepzel gelyk ik, u
" een hemelfch gezicht durve mededeelen , of
" liever een aangename verfchyning, van on-

zen zaligen vader Sf. Dom'mikus. Het is ze-
" kcr, dat de voor!eden nacht wakker worden-
" de, ik myn gcheele Cel met Goddelyke ftra*

len vervult vond, wair van de zalige vader,
het middelpunt uytmaakte. Hy heeft my ge-
2eyt, dat hy uyt aanmerking van Zufter Kla-
ra, my een bezoek qnam geven, om my te

" verzekeren , dat hy my ook onder zyne be-
fcherming wil nemen , en my dezelve toe-

" geventheden vergunnen , die hy den voorle-
" den nacht aan myn zufter heeft toegeftaan.

Hy heeft my belaft, n daarvan kennilfe te
" geven , en u van zynen 't wege twintig Pifto-
" letten te vereeren, tot vergelding van de on*
" veranderlyke Godtsvrucht, die gy voor hem
" hebt en om u vaardige gefteltheyt, om Zufter

Klara te vertrooften. Hy heeft mymeteenbe-
" laft,, u zynen 't wege te zeggen, dat gy voor
" my, de zeive agting, als voor Zufter Klara

Dd i moet
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'' moet hebben , en dat gy my dezelve verma-
*' kclykheden inoet toeflaan, als Zufter K/ara
" op verbeurte van anders zyn gramfchap en
" verontwaardiging voor altyt te moeten fma-
'" ken , na deze woorden ge-eyndigt te hebben,
" onthaalde hy my met een hemelfche kus, en
" verdween daar op aanftonts uyt myncoogen.

" ö Edelmoedige en almagtige vader! ant-
" wóorde de eerwaarde Biegtvader, wat is uw
" goetheyt groot, en uwe voorzienigheyt on-
" begi-ypelyk ! hoe onvergelykelyk is uwelief-
" de voor hen , die zig aan u opregtelyk over-
" geven. Wat zal ik u konncn doen, om u
" myne nodige dankzeggingen te bewyzen

,

" voor deze onw aardeerbaarë weldaden. Ik zal

" veel liever de dood ondergaan, dan die te

" vergeten, of niet te erkennen. Ziemynwaar-
" de Züfter, wat üytwerkzelen een brandende
" Godtsvrugt voor onze zalige Serafyn konnen
" uytwerken? ö Hemelfche Pifloletten ! ik zal

" u bewaren, ik zal u aanbidden, als Reliqmen
" die ik uyt den Hemel heb ontfangen. Ik zal

" vaardiger zyn ,
heerlyke Vader om u te ge-

" hoorzamen, als gy gereet zult zyn, om my
" te beveelen.
" En gy" opperde Engel, onder een dekkleed

" van Üerffelykheyt ,
myn waarde Maria, die

" wedergebooren z-yt; en den (laat der genade
" en der Hemelfche zegeningen bereykt hebt,

" door uw opregt berouw , wees verzekert, dat

" gy aan my een Haaf zult vinden , die gereet

" zal Haan,' om alles te doen y at gy my van
»' wegen onze gloryryke vader Si. bpmtmkttt
" zult beveelen. Dog dewyl hy u nog niet ver-

" klaart heeft, van wat flag de toegeventheden
" zyn

,
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" zyn die hyu wil toeftaan, geloofik volgens myn
" fwak ve'rftand, dat gy vuurige gebeden tot

" hem moet opzenden, op dat het hem mag
" behagen, u daar over zyn wil bekent te ma-
" ken , en wy dan onbetwift mogen te werk
" gaan, zonder eenige hemelfche of aardfche
" magt , te dugten , want onze vader is de
" eenige almagtige, aan wie de andere wezens
" onderworpen en onder gefchikt zyn.

"

Zufter Maria zeer vergenoegt , over dezen

raad zynde, verzogt de> Abfoltuie van den I3iegt-

vader, die ze haar gaf, zonder haar eenige fu af-

fe op te leggen; dcwyl men die lutelyk door

goud kan vèrkrygen, zy namen affcheyd van

malkanderen, en de eerwaarde vader keerde na

de Goddelykc dien ft , na zyn klóofter te rug,

om deze twedc openbaring aan te tekenen , en

de wonderdadige edelmoedige) t , van zyn ver-

heerlykte vader St. Domhikus. Zufter Maria

had nog tyd genoeg, voor den eeten , om aan

Zufter iilara en Zufter Paula alles te verhalen,

wat 'er in de bicgt was voorgevallen; dog zy

ftclden het onderzoek van de zaak tot s'avonts

uyt , en raadpleegden over de middelen, waar
van zy haar zouden bedienen, om hunne on-

derneming ten cynde te brengen.

Den avond gekomen zynde, vergaderden zy

driemaal na de metten, in de Cel van Zufter

Iilara, alwaar zy na verfebeyden beiaadflagin-

gen , een derde openbaaring belloten , die zufter'

Paiila aan de eerwaarde Biegtvader moeft mc-
me declen: 't geen zy des anderen daags, op

de volgende wyze deed.

Dd 3
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Openbaring van Zufter Taula.

" Myn eerwaarde Vader zey zy, haar Daden
' Biegtvader wendende debiegt, die ik tegen-
' woordfg aan u te doen heb , is van zodani-
* gen natuur, dat het veel eer een verklaaring
' is , die ik lalt hebbe aan u te doen

,
wegens

onzen Souvereynen vadtr Si. Dom'mskus, wel-
' ke wil , dat in gevolge van de onvergelyke-
lyke deugden van Zufter K/ara zyne begun-
ftigde, gy demoeder Abdijje beweegt, dat ze

'

' van har/r bediening ten voordeele van deze
waarde zufter moet afftappen, en dat gy haar
kennhTe geeft, dat gy van wegen den Al-

" machtigen St. Dommtkus komt , die om de
moeyte van het een en 't ander te beloonen

,

" u twintig fiflolettcn tot u gebruyk zende en
vyftig andere, die gy haar zult geven, zoras

" zy afftand gedaan heeft, dog ingeval zy wey-
" gert om zig na de wille van dezen zaligen
" vader te fchikken, belaft hy u, den dood te-
" gen haar uyt te fpreeken. Zie daar't geen S f

.

" Dom'mikus my de voorleden nagt gezeyt heeft,

in een verichyning waar mede hy my vereer-
" de, met belofte my onder zyn machtige be-
" fcherming te zullen nemen, en my meteenen
" belaftende, om u aan de veertig fiftoletten te
" doen gedenken, die hy u reets door twee van
" zyne begunftigde gezonden heeft.

De goe vader hoorde Zufter Paula zeeraan-
dagtig, en ontfing met een diepe nederigheyt,
de vereering die zy aan hem gaf, waar op hy
met verbaaftheyt antwoorde, „ myn mildda-

" dige
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" dige vader uwen wille gefchiede op der aar-
" den als in den Hemel! ik doe u myne op-
" rechte dankzeggingen, dat gy een onwaardig
" fchepzel

,
gelyk ik ben verkooren heb, om

" het werktuyg te wezen, waar doorgy wilt,
" dat uwe beveelen uytgcvoert worden. Dit is

" het waar toe ik genegen ben , en ik zal het
" uytvoeren, al zou het my het leven kollen.
" En -gy kuyfche maagt

,
zey hy tot Zufter

" Paula, verklaart my of onze vader u niet

" eenige gunde heeft toegeitaan , en of hy u
" niet* van eenige hardigheden heeft ont Hagen ?

" Zufter Paula zey neen : 't Is een kenmerk
" zey de eerwaarde vader , dat gy door uw bc-
" rou, u in der waarheyt zyn bezoek wel waar*
" dig gemaakt hebt; dog nog niet in.zyngoc-
" de gunften zyt. Anders zou ik niet nagelaten
" hebben eenige verquikking aan uw levens wy-
" ze, toe te. brengen, en u de vermaken , in
" plaats van de boete te vergunnen , voor 't

" overige zo gy het geluk hebt , om hem we-
" der te zien , bidde ik u hem kennis te geven,
" hoe zeer ik genegen ben, zyne beveelen te

" gehoorzamen; want van nu afaan, ga ik een
" begin van 't werk der afftand , ten voordeele
" van Zufter Klara maken , waar op zyne
" beveelen met nedrigheyt zal afwagten." Daar
op zond hy zufter Paula weg, een oogenblik,

daar na quam de Abdtffe om te biegten , en

dewyl zy aan den Bie&.tvader een droom ver-

haalde , waar in zy geloofde St. Dominikus ge-

zien te hebben , deed de eerwaarde Vader zyn
voordeel met deze gelegentheyt , om haar te be-

wegen , van haar bediening afftand te doen , en

hy deed het met zo veel kragt, met haardevyf-
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ugpifloletten met eenen vertoonende , dat zy'er
aanüontsin bewilligde, En zelfs om denBicgt-
vader van de opregtigheyt van haar meening te

verzekeren, deed zy een eed, integenwoordig-
heyt van verfcheyden Nonnen, eer zy degewy-
de Hujiie ontfing

Terwyl de eerwaarde Vader bezig was , om
de gbdi[fe aflland tc laten doen, en vervolgens
de Goddel yken dienlt waar te nemen

,
ging

zufter Paula, na zulter Klara t\\ zuiler Maria,
om verflag van het antwoord tc geven , dat zy
van den Biegtvader ontfangen had. Een oogen-
blik daar na, wierden zy van zyne g ; reetheyt
ove.rtuygt , om zyne belofte uyt te voeren; de-
wyl zy de Nonnen in menigte na de Cel van
zufler Klara zagen toefchieten , om haar met de
nieuwe eer geluk te wenfehen, waarvan de
oude Abdis tot haaren voordcele aflland gedaan
had; dog dewyl deze aflland nog niet behoor-
]yk gedaan was , maakte zy weynig werk, van
deze geluk wenfehingen, tot dat ze het klokje
van 't klootter had hooren luyen, om de Non-
nen by een te roepen, zy haar na de zaal van't
kloofter begaf, alwaar de Bicgtvader een zeker
flag van een leerreden deed, waar door hy ver-
klaarde, dat de moeder Abdi(/e door ingeving
van den zaligen Sz. Domimkus aftland van haar
bediening gedaan had;, ten voordeel van zuiler
Klara, en na de lof der deugden, van de nieu-
we Abdis opgemaakt te hebben, vermaande hy
alle de Nonnen, haar te gehoorzamen. Toen
Hond de oude Abdis van haar plaats op

,
engaf-

ze aan zufter Klara over, als ook de lleutel en
het zegel van het klooder, en fwoer haar ge

-

hoorzaamheyt. Alle de Nonnen gingen na haar

voor-
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voorbeeld
,
op hare knyen voor de nieuwe Ab-

eliffe "leggen, en beloofden ook gehoorzaam-

heyt aan haar. Zy ontfingze van haar kant, met

veel nedrigheyt , en kufte haar allen, met eenen

haar verzekerende, dat zy veel eer haar metge-

zellinne, als haar overite zou zyn. Eyndelyk

zong de eerwaarde vader om de plcgtighcyt te

bekroonen, het Tt Deum , en gaf zyn heylige

zegening, aan de nieu verkoorcn/ftów, zonder

het kullen als een wczentlyke formaliteyt zyn-

de, te vergeten.

Op deze plegtigheyt ging de Biegtvader na de

Provinciaal, om de beveiliging van deze verkie-

zing te verzoeken , die niet weynig verwon-

dert was, te vernemen, dat men zulken jongen

Abdis verkooren had
;
dog den adel van haar ge-

boorte, vergoede het gebrek van jaaren, en ley

aan den
#
eerwaarden vader, het itilfvvygen op.

Zo ras 'de Biegtvader deze beveiliging ohtfan-

gen had ; met het zegel van de order voorzien

zynde, ging hy na zyn Cel om de derde open-

baring in gefchrift te Hellen, en al het aanmer-

kens waardige, dat dezen dag was voorgeval-

len , 't geen hem den geheelen avond bezig hield,

'

zo dat hy niet voor 's anderendaags, by de nieu-

we Abdij]e kon komen.
Zufter Klara wkvd dien zeiven avond ,

nog

door de Eerwaardige vader Provinciaal geluk

gewenfcht, en na de beveiliging van haar ver-

kiezing ontfangen te hebben deed zy ze alle ver-

gaderen, om de openbaare ampten, te verge-

ven. Zy gaf de fleutelen van de kloofter poort

aan zufter Maria, die van de fpreekkamer aan

zullcr Paula, tot groot genoegen van deze twee

vrindinnen; want dewyl het van deze twee be-

Dd ) die-

/
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dieningen is, dat de zekerheyt van de Nonnen
afhangt, zyn zy ook de aanzienclykfte, behal-
ven dat, kunnen deze ten allen tyde, zo wel
by nagt als by dag, elk een die 't haar belieft,
in 't kloofter laten komen, ondertufïchen ont-
brak haar een zeer noodzakelyk ding, ona het
eynde van haare onderneming te bereyken, de-
wyl het vertiek van den Biegtvader digt by de
kloofter poort 2eer vervallen was, en de oude
Abdis

^
dit vemiymt had , te laten maken , ftelde

de nieuwgekoorne aan het kloofter voor , om
het te heritellen; waar in de Nonnen bewillig-
den, zo dat men daar aan met zo veelneerftig-
heytarbeyde, dat het wel haaft in ftaat was,
om de biegtvader te huysveften, 't geen hem zo
wel als de nieuwe Abdis tot groot vermaak was,
om dat terwyl hy in 't kloofter, onder de an-
dere Monniken geweeft was , zufter K/ara en
haar twee vrindinnen, de nagt noy tin haar magt
zouden gehad hebben

,
gelyfc zy voorgenomen

hadden. De Abdis gaf affcheyd aan de vergade-
ring, en begaf haar na de Eetzaal, alwaar zy
alle hare Nonnen onthaalden

, die volkomen
vryheyt hadden, om zig te vermaken, 't geen
zy volgens gewoonte agt volle dagen elk vol-
gens haare byzondere genegentheyt deden.

Zufter Klara ging na den eeten, met zufter
Maria en zufter Paula in haar Cel, met wie Zy
tot 'smiddernagts gemeenzaam praatte. Zydeed
haai; in aanmerkinge nemen, hoe gelukkig haar
voornemen tot nog toe gellaa^t was , door haar
en haare uytvindingen

, en zybefwoer haar open-
hartig hare gedagten te zeggen , 't geen zy geer-
ne deden. Daar op maakte de nieuwe Abdis haar
gereet, om dien na^t een twede openbaringe te

heb-
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hebben, en 's anderendaags s'morgens begaf ïy

haar na de Biegtftoel , alwaar de eerwaardige

Bie^tvader haar reets wagte, zo dat zy zonder

tyd verlies op deze wyze begon te fpreeken.

Twede Openbaring van zufler Klara.

" Myn eerwaarde Vader , ik weet zeer wel
" dat ik tot nu toe de eer en het voordeel ge-

" had heb, om onder uwe beftieringe te we-
" zen, wat het gceftelyke belangt, en gy weet
" met wat gehoonaamheyt, ik uwen raad ge-

" volgt heb, uyt kragte van de fterke en yveri-

" ge godsvrugt, die gy voor onze verS-eerlykte

" vader St. Dom'tmkus hebt gehad. Dog tegen-
" woordig zyn de dingen van gedaante veran-
" dert, en ik ben eentgzins u overfte gewor-
" den, door zyn Goddelyk bevel, zodat gyu
" van nu af onder myn bellier moet Hellen,
" ten dien eynde zal ik zorg dragen uw vertrek

" met alle mogelyke naarftigheyt tc herftellen,

" op dat gy altyt gereet zyt om de wille van
" onzen vader op te volgen, zo als ik aan u
" zal verklaren, volgens de lalt, die hy my
" daar van de voorleden nagt gegeven heeft.

" Geduurende dat ik in mynegeeflelykeovêf-
" denkingen was, en de byzondere gunlt be-

" wyzen'erkende , die onzen Hemelfche Vader
" my toegedaan heeft, en voornamentlyk dit

" laatfte 'dat hy my bewees, leggende de fwa-
" re laft bp myne fchoudcren, die ik tegen-

" woordig torfle, is my deze Goddelykc Ura-
"

jfv» verfcheenen , met een groot getal Enge-
" len vergezelt zynde, die eenigen tyd met een

ver-



C 428 )
" vervoerende ftem hebben gezongen. Zo ras het

gezang ophield is onze vader tot my gena-
" dert, heeft my met een kus gegroet, cn dus
" aangefprooken. " Myn waarde Klara gy zyt
van nu af aan zuyver en zonder vlek, gy zult de

blydfchap van hemel en aarde zyn. Ik hebbe uwe
gebeden gehoon , die ah wierook tot my zyn opge-

klommen , en door JU byzondere liefde die ik voor u
heb , heb ik een hemelfch koor-mufyk van den Hemel
doen nederdalen om uw Huivelyk te vieren. Dus
omfange ik u in regenwoordigheyt van deze hemel-

fihe getuygen voor myn eeuwige vrou , en om uwent
wille , en uyt kragle van de liefde diegy voor zufler
Maria en voor zujler Paula hebt

,
ga ik het zelve

met haar dezen nagt doen , eer ik na myn koninkly-

ke wooning verirekke. Dan zal ik op u alle drie de
gaz e uytjlorten

, om wonderwerken te doen , en wan-
neer het zelfs mogt gebeuren dat verfcheyden perfoo-

nen , die magtig zyn , u myn dogter en 'myne ande-
re vrouwen

,
mogtcn vervolgen , hoewelze zo ver-

woed mogten zyn , dat ze u dooden , zal ik u by-

Jïaan, en de loop van haar vervolging , door won-
deruierken fluyten , dog dewyl ik niet veel tyd heb,
om zufler Maria en zifter Paula te bezoeken , zal
ik myn bruyloften met haar niet houden , en ik zal
aandonls te rug keeren , vaar derhalven wel myn
bekoorlyh duyf, geef my een kus, en wagt tot dat
ik # weder zie.

Daarop heeft onze zalige vader, myn al-

leen gelaten, zonder een woord tot my van
myn nieuwe bediening te fpreken, 't geen my
deed vermoeden , dat hy 'er niet over verge-
noegt, was.
De nieuwe bruyd van St, Dominikushnd 7.0 ras

het verhaal van haar openbaaring nietgeëyndigt,

'of
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of de eerwaarde Biegtvader ,
wierp zich voor

haar voeten, met veel nederigheytenzeyioGo^-

delyke Serafyne
,
waardige Vrou van den Almagti-

gen Vader ik kan van nu afaan u niet met minder

vernedering en eerbied aanfpreken, ik wenfcheuge-

luk met uw gelukkig Hemelfch hnwelyk ,
en h merke

u aan als de Komnginne des Hemels
,

dewyl uw
Goddelyke man de eeuwige Koning is. Ik hoop door

dit middel , door de gave om wonderwerken met zyn

vrouwe te doen, uyt te munten, voornemens zynde ,

haar altyd onderworpen te zyn , en aan haarheylige

beveelen te gehoorzamen , wat uw Ampt betreft,

gy kunt u daar omtrentgeruft (lellen; want 'l is door de

beveelen van onzen heerlyken heylig , dat ik het

werktuig van u verkiezing geweeft ben ,
en u de

beveiliging daar van bezorgt heb. Dewyl hy zyn

redenvoering vervolgde, quam de Kofter hem

aandienen dat de oude Abdis zich zeer qualyk

bevoelde, en dat ze zyn geeftelyke byftand van

noden hadde. Zufter Klara zey, dat hy na de

Cel van dezc»Non moeft gaan, en de goedeva-

der liet de nieuwe Abdiffe , zonder eenige abfilutte

in gezondheyt, om de oude te helpen, diebyna

dood was, Zufter Klara ontbood een andere

Monnik , om den dienft de-zen dach in plaats

van den Biegtvader waar te nemen , en zy was

blyde, de ziekte van de oude^« te vernemen,

om dat dit tot een voorwendzel kon dienen

,

om de eerwaarde Vader dag en nacht, in 't

Kloofter te kunnen houden ,
dewyl ivbefpeur-

de, dat alle dingen op haar oogwit uytliepen,

ging ty naboven om zufter Maria en zufter Paula

daar van kennis te geven , en met een de nodi-

ge onderrigtirigen, indezen toeftand waar opzy
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alle drie na de Cel van de oude A-bdis gingen,
om haar in haare ziekte te vertrooften,

Doch 't was met een ongemene verwonde-
ring , of liever met een weergaloos vermaak

,

dat zy haar zielstogende vonden , 20 datzv
ccn oogenblik daar na fturf , en wanneer de
Biechtvader aanquam was ze reets 2.0 zwak , dat
Zy maar tyd had , om hem de fleutels van haar
$ervies-kas in handen te geven, neffens alles wat
haar toebehoorde , om het in handen van de nieu-
we Abdis te ft ellen , door deze fchielyke dood
kreeg zufter K/ara niet alleen de vyftig Piflolet-

tev, wegens degedaane afftand wederom ; maar
ook veel* andere dingen van waardy, na alles
te hebben laten wegbrengen, en de noodige or-
ders tot de begraveniffe gegeven te hebben

,
ge-

leyde zy dc eerwaarde vader , na haar Cel, alwaar
hy dien dag met haar, met zufter Martjen zus-
ter Paula moeit eeten. De Abdis was zo ras niet
in haar Cel, of zy bood dezen gelukkigen broe-
der een kop Chocolaad aan, en terwyl hy dit

nuttigde herhaalde zy haar openbaaring, om hem
te herinneren wat hy te doen had. De eer-
waardige Vader queet zich in zyne bediening,
tot groot genoegen van de nieuwe Bruid, van
St. mrmiiktiSy en dcwyl hy befpeurde, datzyn
Koninginne, en zyn Goddelyke Klara volkc»
men van hem voldaan was, oordeelde hy hei
toppunt, van zyn geluk bereykt te hebben, en
hoopte door dit middel de eerfte gunlleling van
dezen heylig te zyn. Daar en boven, dewyl hy
in haar een volftrekte macht erkende, waarvan
alle dingen afhangen

,
wierp hy zich op zyne

knyen voor haar , om deze zaligen vadervooral
1c weldaden te danken , die hy van zyn hand ont-

fangen
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fangen had , om zyn byftand af te fmeeken ; en

zufler Maria en zufter Paula na den eeten ge-

noegen te konncn geven
,
gelyk hy de nieuwe

rfbdijje deed, maarzufter Klara ftuyte hem in

zyn Devotie, en verzocht hem, dit tot de nacht

toe uyt te (lellen , of ten minden tot dat hy in

zyn Cel te rug gekeert was, omdat zy de leek e-

zufters hoorde, die de tafel dekten , en dat het

hem niet pafte, zoveel nederigheyt voor haar te

betoonen. De eerwaardige Vader ftond en durf-

de niet gaan zitten , zonder een uytdrukkelyk

bevel van zufter Klara, om dat hy zo veel ag-

ting voor de Hemelfche bruyd, vanzynalmag-

tige Vader St. Dowinikus hadde. Maar de Abdis

hem verzogt hebbende , een kuyertj einden tuyn

te gaan doen., terwvl de huysgenoten het eeten

maakten , deed hy dit en bleef daar tot dat men
hem liet roepen.

Na den eeten voldeed hy zufter Maria en zus-

ter Paula, en dus quamen zy alle drie teneyn-

de van haar ontwerp met al het genoegen en zo

geheym, als het mogelyk was, zonder te vree-

zen dat het ontdekt wierd. Dog om haar han

del te konnen vervolgen , zonder de minfteag-

terdocht, aan de ander Nonnen te geven, be-

dacht de flbdifle de volgende lift.

" Om allerley flag van jaloezy van de ande-
" re Nonnen voor te komen, zey 7y tot de
" eerwaarde Vader en haare twee vrindinnen ,

" is het nodig , dat eene van ons drie zich ziek

" houd om zo onze Biegtvader dag en nacht

" by ons in 't Kloofter te hebben, onder roor-
" wendzel van zyn geeftelyke byftand te ver»

" wagten, en wanneer deze begint beter te

" worden, moet den anderen een ziekte gereed
" kok.
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" hebben, en dus beurt om beurt vervolgen. "

De Monnik en de twee zufters keurden deze
gedachte goet. 't Was de nieuwe Abdis die de
eerfte beurt had , en zy zey , dat haar ziekte uyt
het verdriet ontltond, daue over de dood van
den overledene gevoelde Daar op gaven zy af-

fchcyd , aan de Biegtvader, die nazyn Klooller
ging om van woord tot woord, en onbewim-
pelt te fchryven, alles wat 'er dezen dag tuf-

fchen hem en zyne drie vrindinnen was voor-
gevallen; dcwyl hy zo zeer met de Devotie en
een blind geloof voor zyn gioote St. Domin'tkus

was ingenomen.

's Anderdaags morgens, quam de eerwaardi-
ge Vader de Miffe van dankzegginge doen we-
gens de verkiezing van de nieuwe Abdis , en hy
was met verfcheydene van zyne medemakkers
vergezelt, die andere voor de rufte van den o-

verledene deeden , welkers lichaam men dien

avond moeft begraven ; doch de eerwaarde Va-
der, omring bevel , om de dankzegginge tot

een anderedag te verfchuyven
, dewyl de nieu-

we Abdis de voorgaande nacht haar zeer qualyk
had bevonden, zo dat het niet goet was

, om
dankzeggingen te doen eer ze hcrilelt was. Aan-
fionts moert hy haat zien omdat bedugt zynde,

datze in ftuypen mogt vallen, zy haar daartoe
door een algemene biegt van alle haare zonden
moed voorbereyden.

Zulk een dringend toeval, deed alles' aan de
eerwaardige vader vergeeten en nalaten , om na
de Cd van de Abdijjs te gaan, en haar zielto-

gende vindende, zo het uyt haare bewegingen
toefcheen,zcy hy dat hy zo veel als 'c mogelykwas
Zöutragten, om van de ©ogenblikken, wan-

neer'
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heer zy wat beter was
,
zyn voordeel te doen

óm haar te doen biegten, daar op verzogt zy het
gezelfchap om weg te gaan , zo dat zy alleen

by de eerwaardige Vader bleef, die ha alles ge-
daan te hebben, wat de zieke begeerde, de deur
open deed, om de Nonnen te doen binnentre-
den. Deze goe zieken haar Altdis gerufter

ziende, als zy voor haar biegt was, verbeelden

haar, dat het een uytnemend geneesmiddel was
en bequaam, om niet alleen de ziele, maar ook
het lichaam te genezen , en zy dachten alle by
haar zelfs, om 'er in diergelyke gelegentheden
van te bedienen. Eyndelyk verzochten zy de
Biegtvader, om den geheelen dag by de moe-
der Abdiffe te blyven, waar in hy zonder moey-
te bewilligde, zo dat de Nonnen hem met
Zufter Maria en Zufter Paula in de Cel lieten

blyven, dieuyt krachte van haare openbare amp-
ten van den Goddelykendienft ontflagen waren.
Zo haaft de eerwaardige Vader, zich met de

drie vrouwen van Dominikus zyn Sovereyn alleen

bevond, verzogthy teontbyten, waar van zus-

ter Maria hem aanftonts voorzag.

Wanneer hy verzadigt was, gingen de twee
geeftelyke zufters na beneden , om haar werk te

doen , en lieten de eerwaarde Vader alleen by
de A^/'j- , met laftzo'er iemand quam om haar

te fpreeken, men dan zey, dat zy wat ruil nam,
't geen zo lang duurde, tot dat het tyt was, om
te eeten. Dewyl de Cel van zufter Maria de

naalte by die van de &.bdi(J'e was, die eenige da-

gen het bed moeit houden , was het aldaar dat

hy ontboden wierd, om met zufter Ma>ia en
zufter Paula te eeten, die hy zo lang gezelfchap

III. Deel. Ee hield,
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hield , tot dat men hem 's avonts riep , om de
oude Abdis te begraven.

De eerwaarde Vader, en de drie geeftelyke

zufters, die haar beurt om beurt
,
ziekveynsden

te wezen., volgden langen tyd , dezelve order

op , die deezen dag was waargenomen
,
gelyk

wy in een oogenblik uyt degedenkfchriften van
den Biegtvader zullen zien, zyn kamer was
wel haait herftelt , en wanneer hy 'er ingeko-
men was, ontbrak het aan deze drie zufters niet

om aan de werelt de gewaande gaaf der won-
derwerken bekent te maken, waar op zy de
eerwaardige Vader raad gaven , als die geene
zynde, die het moeit bekent maken.
Zy ftelden elk in'tbyzonder deltreeken voor,

die zy uytgevonden hadden, om wel te 'Hagen,

zufter Maria zey , de eerwaarde Vader moet door
'geld de Bedelaars aan zyn kant zoeken te kry-

gen hen bewegen , zich als kreupele te gedra-

gen, aan dc Kloofter-deur te komen , hen ver-

zoeken met my te fpreeken, alsdan zal ik hare

beenen ontblooten , met olywryven; opdatzy
't bekent konnen maken, dat zufter Af^r/a haar

eensklaps genezen heeft.

Zufter Paula zey , dat ze geen middel kon
uytvinden , om wonderwerken te' doen ; maar
zufter Maria redde haar, de eerwaarde Vader
overredende, om eenige arme vrouwen te be-

wegen , dat ze uytftrooyden , met een bloetloop

gequelt te zyn, en datze door de gebeden Van
zufter Paula genezen waren, deze gedachten

wierdvan 't geheele gezelfchap goet gekeurd,
en de moeder Abdis zey; dat zy, wat haar aan-

ging , een middel had uytgevonden , dat haar

eere
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éere^zou aandoen, en dat met eerien, voordeel
aan 't Kloofter zou toebrengen , met het beeld
van de maagd Maria, alle vrydagen van s' mor-
gens tot 's avonts te doen wenen , dat in het
Koor ftond , 't welk het volk onruftig zou ma-
ken

,
en in menigte na het Kloofter zou doen

toefchieten.

De zaak dus beflotenzynde floeg de eerwaard-
de vader hand aan 't werk. Hy had de Bede-
laars wel haaft op zyn zyde, zo dat zulter Ma-
ria de kreupele genezende, en zufter Paula het
bloedvloeyen der vrouwen doende ophouden

4
binnen weynig dagen zulken grooten roem van
heyligheyt verkregen heeft, dat het weynig ver-
fcheelde, of men bad haar, als heylige op der
aarde aan.

Op dezelve tyd , deed de hbdis verfcheyden
tranen

, door het beeld van Maria op de vol-
gende wyzeftorten, dewyl de trony van dit
beeld van wit wafchwas, en het hooft van hout
nam zy een fpons, die ze in 't water doopte, en
ley die agter de oogen, datze daarin tweekley-
ne gaatjes gemaakt had, waar door het water
als tranen uytde Spongie liep, wanneer het haar
behaagde, dat is, alle vrydagen , wanneer zy 't
zelfs opfchikte, en de öpo*s by de oogen wift
vaft te maken, de Nonnen hadden zulken buy-
ten gewoone zaake zo ras niet aangemerkt, of
zy vonden middel , om het door de geheele ftad
en ten platten lande te verfpreyden, tot groote
verwondering van hetdwafe en onwetende volk.

Dit wonder,by de roem van heyligheyt gevoegt
zynde, die zufter Maria én zufter Yaula door die
gaaf verkregen hadden, die zy bezaten

i
omon-

E e 2 ^e-
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geneezelyke ziektens, den eenen met óly , en

den anderen met gebeden te geneden, trok wel

haalt een menigte menfchen in de Kloolter kerk,

en daar rontom ,
zommige gingen daar , om van

hunne qualen genezen te worden , andere om
daar een bewaarmiddel te zoeken, tegen alle

moeyelyke toevallen, 7,0 dat niet alleen de zie-

ken ; maar ook de gezonden een gedeelte van

hunne rykdommen offerden ,
verhopende de

tranen van dit beeld op te drogen , door hunne

vereeringen en offerhanden. Dit bedrog duurde

niet lang, dewyl God door lynregtvaardig oor-

deel toeliet, dat deBiegtvader zyn verItand ver-

loor, 't geen' op deze wyze voorviel.

Deze onnozele Vader wierd zo mager, ^'t zy

door de grooten arbeyd die hy met zulter Klara

zulter Maria en zuller Paula ondergaan moeit,

of door de .bewegingen om haare wonderwer-

ken te verfpreyden ; maar , om naaukeuriger te

Ipreken, door een uytwerkzel van Godts gram-

schap, die niet langer konde verdragen, dat de-

ze mode fchepzels, in haareboosheden volhard-

den, dat hy wel na een geraamte geleek. Daar

op begon hy zyn verfland te verliezen , en toonde

zyn gekheyt overluyd, roepende dat hy de ee-

nigfie gunlteling van zyn zalige vader St. Domi~

mhi( , en zyn Agent op aarden was, dat alledc

andere Monniken van zyn order, hem moeiten

gehoorzamen, en dat dezen heylig, hem een

beurs met Pijioletten ,
uyt den Hemel gezonden

had, met verfcheyden andere dingen, die hy

zorgvuldig bewaarde, eer hy gek wierd , om ze

te vertoonen wanneer het tyd zoude zyn.

De Abdis en de twee andere geeftelyke ïuf-
ters,
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ters, wierden over de gekheyt van den Biegt-
vader zeer ontruft , niets minder dan een vol-
komen ontdekkinge, van haare openbaringen
en ftreeken verwagtende. Zy wiftenniet, dat hy
alles wat tmTchen haar en hem, van het begin af
was voorgevallen, had opgetekent, zo datzy't
verzuymden haar van zyne papieren rrieefter te

maken , en zy vergenoegden haar , den eer -

waarden vader Provinciaal te verzoeken , de
Biegtvader na een kloofter op 't platte land te

verzenden, om door dit middel eens te beproe-
ven, of hy zyn gezontheyt van lighaam en geeft

daar door niet weder konde krygen.
De Provinciaal belafte op de aanzoek ingen

van deze drie Nonnen , aan den armen Mon-
nik , om aanftonts na zyn oude Geitje te gaan

,

en zyne boeken en papieren, en alles wat hy
had mede te nemen , 't geen door de vader an-
der Prioor , en door zyn makker wierd uyt-
gevoert.

Wanneer hy in zyn eerfte vertrek was weder-
gekcert, deed de Provinciaal de deur met de
fleutel fluyten, met verbod dat niemand wie
het ook was , met hem buyten den onder Prioor
mogt fpreeken , zul ken naauwen gevankenis
deed hem den onder Prioor om 't leven brengen

,

en wanneer de vader Provinciaal wilde binnen
komen, om de moord te onderzoeken; tafte

de maanzieke, de eerwaarde Vader met zoveel
woede aan, dat hy het zelfde lot zou hebben
moeten ondergaan, zo hy door die gcene, die
hem vergezelden , niet gered was. Dit was de
reden, waarom men hem vaft maakte, en de
Provinciaal maakte zig van alle zyne boeken ep
papieren meefter , om ze te lezen, dewyl hy

Ee 3 niet
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niet ophield van te zeggen , dat hy een boek had
?

dat met zyn eygen hand was gefchreven; op
bevel van zyn almagtige vader St. Dominikus.

De eerwaarde vader Provinciaal , die gefworen
gemagtigde van de hl. Inquifitie was , vond on-
der deze papieren , het boek van de openba-

ringen van de drie Nonnen, zodat hy uyt krag-

te van zynen eed genootzaakt was, om ze voor
de heylige Inquijitie meefters te brengen. Hy
deed het zo geheym, als 't hem mogelyk was,
en gaf hen met eenen te kennen, dat de biegt-

vader gek geworden was , waar van men noyt
had hooren fpreeken, zonder de dootflag te ver-

geten , die hy aan den vader onder Prioor be-

gaan had.

Wanneer de heylige vaders dit hanclfchrift

gelezen, en het geval onderzogt hadden, beflo-

ten zy de biegtvatfer, in de ir.quifitie op tefluy-

ten, en eens na tefpeuren , of zyn gekheyt ge-

maakt, of in der daat was. De arme Monnik
wierd dan in de Inqu'tfiüe gezet, en 'telkens als

de heylige vaders hem onderzogten
,
nopens

zyn gefchrift , hoorde hy hen , hen voor fchel-

inen en onwetende uytmakende ; en hen met
de magt van St. Domimkus bedreygende. Hybe-
tuygde hen, dat het door zyn bevel was , dat

hy deze Hijlory in gefchrift had geftelt, en dat

alles wat men daar in las, dezuyverewaarheyt
was, dewyl het niets behelsde, dan de verkee-

ring die hy met de drie vrouwen van zyn zalige

vader gehad had.

Deze openhartige biegt , van een krankzinni-

ge, bragt de heylige vaders in zulken grooten
belemmering, dat ze niet wetende, hoe zy te

werk moeiten gaan, aan den drukker van 't

hey-
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heylig Officie belaften , om zes hondert Exem»
plaren te drukken, van 't geen debiegtvader ge-

fchreven had , 't welke met dit bevelfchriftvan

wegen de Inquifitie-mQ.cft.zxs dus eyndigde.

Vfry verbieden aan de lezers van dit geschrift

op verbeurte van den ban en van onze dis-

gratie , om het minfte daar van te verfprey-

den of hunne gevoelens 'tn geschrift daar over

te geven , (

Uyt laft van de heylige vaders

BALMA SEDA.
Men zond Exemplaren aan alle de gevol-

magtigden en bedienden van de Inquijlue , en

een, aan elk kloofter en parochie, om toege-

zegelt aan twee Monniken en twee Priefters

behandigt te worden , die gedagvaard wierden

om op zekeren dag voor 't H. Officie te ver-

fchynen, om te hooren, wat de gekke biegt-

vader op alle de Artykelen van zyn gefchrii't,

zou antwoorden.
Ik was een van de twee Priefters , die gedag,

vaart waren, voorde hooftkerk van den Zalig-

maker, en wy hadden drie weken tyd, tot on-
ze verfchyning ,

op de zaal , om het bewufte

boek te lezen en te onderzoeken. Het voorna-

me ftuk , waar over men moeft raadplegen ,

was, om te weten, of de gek geworden biegt-

vader door eenige wet ftrafbaar was , of niet?

dewyl men hem volgens de burgerlyke wet,
niet kon ftraffen, nog zelfs fchuldig oordeelen

beftond al de fwarigheyt, om te weten, of de

Ee 4 • hey-
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heylige vaders magt hadden , om hem fchuldig
te verklaaren, of niet. 't Was een zaak, al te

gevaarIyk,om tegen hun gezag aan, te befluTen,

om 'er ten eenemalc niet van ftil te fwygen

,

wy zullen ons vergenoegen met tc verklaaren

,

dat de gekheyt van den Biegtvader , niet waar-
lyk, maar gemaakt was, gelyk wy aanbieden,
te bewyzen

,
uyt verfcheyden plaatzen van zyn

fehrift, en wy verzoeken de heylige vaders , de
drie Nonnen daar ontrent eens te onderzoeken,
volgens hunne gewoone voorzigtigheyt, laten-?

de de befliffing van de geheele zaak , aan hunne
wysheyt en goetheyt over.

Na deze laatfte woorden, fpraken wy voor
den Monnik, en voor de Nonnen, dewyl 'cr

geen Prieftèr is, die behagen fchept, om eenige
van zyne Makkers tot een openbare ftraffe, op
een ichandelyke wyze bloot geftelt tc zien.

Den lezer kan wel denken, dat ik deze Pre-
ceduren wel geheyin gehouden heb , zo lang ik

in myn vaderlant geweeft hen, uyt vreeze van
jn ongunft, van de heylige vaders te vervallen;
maar tegenwoordig nu ik voor hunne klaauwen
bevryd ben, en de voordeden van de befte re-

geering in de werelt geniete, kan ik deze hifio-

ry in alle zekerheyt ten befte van de Proteflun-

ten met vryheyt in 't ligt geven. De vaftgeftel-

den dag gekomen zynde, begaven wy pns na
de zaal van de Inquifaie, en na de gewoone
plegtigheden , in cjiergelyke gevallen, deden de
heylige Inquifitie meefters , de gevangene vader
voor heh komen , die met het kleed van de Domi-
itikaner order verfcheen , 't geen men als een
byzondere gun ft aanmerkte. Daarop begon den
Sekretarh het gefchrift van den gevangene, van

Jrty-
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drtykel tot Artykel te lezen, en na dat heteerfte

gelezen was, vroeg de Inquifitïe meeftcr hem,
of hy 't met zyn eygen hand had gefchreven

,

dan of hy door eenige levendige perfonen , of
door den duyvel zelfs aangezogt was, om deze
verfoeyelyke openbaaring, in het begin van dit

boek te fchryven.

De gevangen antwoorde met een lagchend

weezen: „ myne Heeren (een onbekende tytel

" voor de hcylige vaders, myn Alinagtige va>
" der heeft aan zufter Kiara, zyn zeer geliefde

." huysvrou verklaart, dat 'er veele godloze
" zoude gevonden worden, die my met zyne
" drie vrouwen zouden vervolgen, en hunne
" boosheyt zo ver zouden uytftrekken , om ons
" te willen van kant helpen ;

dog hy heeft ons
" fe gelyk deze vertrooftbare belofte nagelaten,
" dat hy hunnne woede doorverfcheyden won-
" derwerken zoude ftuyten , daarom moogtgy
" wel oppalTen, dcwyl uw magt aan die van
" myn gelukzalige Serafyn ondergefchikt is

:

" dog om op uw vraag te antwoorden , zal ik

" u zeggen, dat ik alles wat in het boek vervat
" is , met myn eygen hand gefchreven heb,
" zonder door een levendig menfeh , in de
" werelt

,
nog minder door den duyvel , die ik

" niet kenne, daar toe aangefpoort te wezen

,

" maar door de ingeving van den Almagtigen,
" S. Dominikus die in den Hemel leeft. Gy
" noemt een affchuwclyke openbaringe, die van
" de zalige vader, aan zyn waarde huysvrou ! ó
" blinde en kleyngelovige menfehen.

De In<jv.ilïue meefters, over dit antwoord
weynig vergenoegt zynde, beftraften hemern-
ftig , en belatten den Sekretaris om v ^ort te gaan

,

Ec s lla
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na dat hy het twede Artykcl gelezen had,
vroeg de Inquijltie meefter, aan de gevangene,
of hy eenige onwettige verkeering met de drie
Nonnen, in zyn gefchrïft genoemt, gehad had,
en of hy door haare aanzoek ingen tot eenige
fnooden daad was aangefpoort?

Wat noemt gy een ftraffchuldige en on-
" wettige daad ? antwoorde de gevangene met
" hevigheyt : kan men 't als een misdaad aan-
" merken , 't geen wy op bevel van 0112e eeuwige

en zalige vader St, Dominikus doen ! Gods lafte-

raars als gy zyt ! Ik merke het als hetgroot-
fte geluk aan, dat my oyt heeft konnen over-
komen, dat ik de wille van myn vaderzoda-
nig gedaan heb , als zy my door zufter K/ara
zyn onbevlekte maagt gedaan is, ik zeg on-
bevlekte, ten opzigt van de ziele, uyt krag-
te van 't opregte berou. Heeft Domimkus niet

aan haar, aan zufter Maria en aan zufter K la-

ra vermaken , in plaats van geftrengheden
" vergunt? Heeft hy my niet uytgekofen, om
" het werktuyg te zyn . waar door het uytge-
" voert moeit worden? ihoe zou ik met een
" goed gewilTe nalaten, my van dezen pligt
55

hier om laag op aarde te quyten.
" Wat het tweede deel van uw vraag be-

* langt , ik zeg , dat zy my daar toe niet aan-
" gezogt hebben , maar dat ik daar toe bewo-
" gen ben , door het verhaal, dat zy my van
" haare openbaringen gedaan hebben , zou ik
" zo godloos zyn , dat ik dezelve niet beant-
" woord zou hebben? ik zeg u dat ik deze
9
' zufters gekent heb, niet gelykgy, de uwe kent,

? ' maar fluyt hem de mond
,

zey de
£cvüc Inquijltie meefter , en met een belafte hy

,

den
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den Provooft , om hem wederom na de gevan-

kéniffe te zenden, tot dat het weder vergade-

ring was, daar op zonden de héylige vaders,

ons tot nader order te rug , en gaven laft aan

de eerwaardige vader Provinciaal der Dommi-
kanen, de drie Nonnen te onderzoeken, haar

verdediging in gefchrift te ftellen, om het ge-

drukt en gezegelt by alle gedagvaarde perfoo-

nen, rond te zenden, zo ras het moogelyk

zou zyn , zo dat wy het volgende gedrukte ge-r

fchrift ontfingen.

Uyt lafl van onze heylige vaders de inquifitie

meefters , heb ik de drie Nonnen in het bock van den

hiegtvader gemeld, onderzogt , zy hebben alle drie

gefivooren , dat alles wat hy gefchreven had, van

zyn eygen uytiinding was , of liever door de ont-

(ieltheyt van zyne herj/'enen , en tot haar eygen

voldoening , en ter eere van het kloofter , verzoeken

zy de heylige vaders zeer nederig , haar de vry-

heyt te geven, om in perfoon op de groote zaal te

verfchynen, om haar in tegenvjoordigheyt van dtd

geene te verontschuldigen , die voor heemn gedag-?

vaart zjyn , daar na toe te hegeven ,

r
t geen de

heylige vaders haar toegefïaan hebben enz.

Zo ras wy dit gefchrift ontfangen hadden,

liep het nog al wat aan , eer wy de tweede

maal gedagvaart wierden, 't geen XIV dagen

daar na gefchiede , zo dat wy ons met ver-

maak, na de zaal begaven, in hoope om aldaar

een aardig debat te hooren. Zo ras, als alle de

leden die de vergadering uytmaakten ,
hun

plaats genomen hadden , deed de eerfte Inq-ut-

/zWe-meefter een redenvoering ,
waar in hy

aanwees, dat het gevoelen van de heylige Ittqui»

Jute was, dat hoewel de biegtvader in zync
herf-
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herffenen geraakt was
,
hy de zaken , zonder

grond niet kon bedenken, en dat de drie Non-
nen moeften verfchynen, om haar te regtvaar-
digen; dog dat men oordeelde, dat zy 't niet
zouden konnen doen, dat de heylige vaders daar
in genoegen zouden hebben , na deze vooraf-
ipraak gedaan te hebben, belafte hy de Non-
nen te doen binnen ftaan , zufter Klara en zus-
ter Paula verfcheenen dezen dag met al haar
fchoonheyt, en 't fcheen dat zufter Maria

, aan
wie de natuur dit voordeel geweygert had , haar
met alle de andere bevalligheden , had gewa-
pent, die haar beminnelyk konden maken. De
/«^//^/V-meefters lieten zitbankjes voor haar
zetten 't geen ons deed denken, dat zy niet als
ftraffchuldige zouden verfchynen ; maar als ge-
tuygen tegen den armen biegtvader.

De Sekretaris kreeg bevel, om de lezing van
dé voornaamfte Artykelen te doen, die haare
openbaringen betroffen, en de gaave die zy voor-
gaven te hebben , om wonderwerken te doen,
't welk omtrent twee uuren dienende.
De Sekretaris haar verzogt hebbende, om

haare antwoorden op alle deze Artykelen te ge-
ven , Mond de Abdis op, en zey, dat zy vol-
ftrektelyk van dit alles niet wift, en de twee
andere Nonnen zeyden 't zelve, de andere va-
ders, deden haar verfcheydcn vragen, en hoe-
wel zy haar geduurig, by de ontkenning hiel-

den , verklaarde de eerfte Inq«fjfc/V-meefter

,

dat alle de omftandigheden
,
tegen haar waren,

voornamentlyk die men had aangemerkt, dat
ft zedert de biegtvader

,
zyn verftand verlooren

had , het beeld van de maagd Maria geen meer
traanen had geftort , 't geen billike vermoedens

gaf,
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gaf> dat dit wonderwerk het uytwerkzel van

een konftftreek der Abdtfewzs, derhalven hoe-

wel de heylige vaders , haar by gebrek van ge-

noegzamen bewyfen , niet tot een lighamelyke

ltraffe kouden verwyzen, vinden zy goet aan

zufter Klara te beveelen, van de waardigheyt,

vzaAbdifle, binnen vier dagen af te ftaan , en

20 ook aan de twee andere , van haare open-

baare bedieningen ,
zy wilden daar tegen iets

inbrengen, maar men zey, dat zy deze order

moeften gehoorzamen , en dat dit het zekerlte

middel was, om de ergerniiTe zo in hetkloo-*

fter, als in de ftad te doen ophouden, zo dat

zy genootzaakt waaren , zeer misnoegt te ver-

trekken.

Toenbelafte de Jncjuifitie meefter ,
aandegant-

fche vergadering, om deezen geheelcn regts-

handel geheym te houden», en hy zond ons

zonder het eynde van het onderzoek van

den onzinniger! Monnik gehoort te hebben,

weg.
Des anderen daags, liep 'er een gerugt door

de gantfche ftad , dat de Abditfe, zufter Maria en

ïuüer Paula het Kloofter de voorgaande nacht

verlaten hadden , en de andere Nonnen verze-

kerden, dat zy de fleutels voor de deur hadden

gevonden, -die onderkoning gaf laft, omzeover

al te vervolgen; doch zyiie zorge was tever-

geefs, en het was onmogelyk, om 'er ecnige

tyding van te krygen.

De waarheyt van de zaak is ,
gelyk wy ge-

loven , zonder opentlyk onze gedagten daar over

ie zeggen, dat de H. vaders deze drie geeftely-

ke te eenemaal werelds en haar agting waardig

bevonden hadden, zy haar in de In^ulfitie had-

den
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den genomen, om hun (a) Serrail aan te vul-
len , en om hun voornemen te beter te vernis-
fen

,
hadden zy aan zufter Klara belaft , van

haar waardigheyt, en aan de twee andere van
haare openbaare bedieningen af te ftaan , den-
kende daar mede (tof in de oogen van (.de ge-
heele vergadering der gcvolmagtigden te wer-
pen, en om het volk te doen geloven, dat het
om deze reden was, dat ze de vlugt genomen
hadden, zy belaften zelfs aan de de andere Non-
nen, om de zaak op deze wyze te verfprey-
den ondef Zeer geftrenge bedreygingen , 20
dat zy voor alle vermoedens beveyligt waren,
die de menfehen die gedagtvaart waren van de-
ze verfoeyelykc liften mogten' hebben , derhal-
ven ben ik verpligt, deze drie Nonnen, by de
H. Vaders te laten blyven , die wonderwerken
na de tmde doen , en de vermakelykheden der
JConinginne alleen voor eenige dagen genieten.
Wantik kan met alle zekerheyt zeggen, dat
ze noyt uyt deze plaats zyn gekomen , en aldaar
het treurig eynde van hun leven hebben gevonden.Om wederom tot de eerwaarde Biegtva-
der te komen

, lk Zal alleen zeggen, dat hy
na zyn Kloofter te rug wierd gezonden, zynde
zyn verftand, een weynigje herftelt. Dog niet
volkomen genezen. Ondertuffchen

,
dewyl hy

een weynig van zyne buytenlporigheyt fcheen
genezen te zyn , had hy de vryheyt, om in
de gaandery van den tuyn te mogen wandelen,
en terwyl hy deze vryheyt genoot , fpeeldehy aan
een Jefmt ecu trek, die de oorzaak was, dat
men hem voor de twede maalopüoot.

(a) Vrouwen Timmer.
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Ik heb in myn eerfte deel een verhaal van ,'t

leven en de geveynsde verkeering, van de leer-

lingen van Ignaüm en van hun zorg om de ne-

derigheyt te vertoonen gegeven , om aan het

volk groote gedagten, van hunne Godsvrugt in

te boezemen , en voornamentlyk , van hun af-

keer voor de vroulny, zo dat de meette Mon-
niken haar niet konnen verbeelden, dat een Je-

fuit bekwaam is , om hier omtrent de mïrïfté

valfche pas te begaan , de ander Monniken

,

die geen deel aan dit goed gevoelen , van 't volk

hebben , wederflreven dejefuitifcbe ftaatkunde,

en zy zyn verheugt, gelegentheyt te vinden iets

gemeen te maken, dat de agting van deze eer-

waardige vaders benadeelt. Het gebeurde eens,

dat de onzinnige Monnik een volkomen ont-

dekking, van haar onkuysheyt op de volgende

wyze deed.

Een van de geleerden van deze Maatfchappy,

iets met de vader Provinciaal der Do.minik.anen te

doen hebbende, ging by hem in zyn C<?/ en liet zyn
makker in de galdery ftaan , alwaar de gek
kuyerde. De jefuit, die hem niet kende, en
die zyn gewhTe met eenige fware zonden be-

fwaart vond, die hy aan een geeftelykevanzy-

ne order niet wilde ontdekken, verzogt aan de-

ze gek zyn biegt te aanhooren, en om alle ag~

terdogt te vermyden, bicven zy beyde kuyeren-
de , hoorenden den eenen de biegt , met opmer-
king , van den ander , zo ras de Jefuit gedaan
had , gaf de gek hem de Ahfolutie , en begon met
lacchen uyt te varen , en te fchreeuwen, De
Jefuiten doen zo veel , zo veel, zo veel. Dit ge'«

luyd , dat zig door het geheele Kloofter ver-

fpreyden, deed veele Monniken uit haar Cellen

ko-
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,

wat hy door zo a<??/verftond? Ik verfta'erdoor,
Zeyde gek, dat de Jefuiten 't zelfde doen , dat ik

met de drie vrouwen van myn leader Dominikus
gedaan heb.

De Jefuit vol fchaamte zynde, wift niet wat
hy zoude antwoorden, en om zig uyt de belem-
mering te redden, begon hy deze gek met de
Inquifitie te bedreygen , om dat hy het geheym
ontdekt had ;maar de andere geeftelyken zeyden
hem, dat hy zyn verftand had verlooren, en
dat men geen agt moeft geven

,
op 't geene hy

zey, ondertuffchen wierd de Vader Provinciaal
Van de zaak onderregt, en om eenige voldoe-
ning aan de Vaders Jefuiten te geven , zond hy
deze onzinnige na het Koninklyke gafthuys,
alwaar men hem een rok van fwart grof laken
aantrok , en het overige van dagen onder de
andere zotten doorbragt, zonder dat Si. Domi-
nikus met zyn almagt , hem daar uyt kon kry-
gen, of zyne herifenen herftellen.

Zie daar in 't kort, de waaragtige Hiftory,
van de openbaringen en de wonderwerkeu, van
de drie berugte Nonnen , of om netter te fpre-

ken , van de drie hoeren van haar Biegtvader

;

wat zullen nu dePriefters, Monniken, Non-
nen en zelfs de H. Vaders van de Inquifitie

kunnen zeggen? Het is waar, dat ze in de lan-

den, alwaar ze zyn, dingen kunnen zeggen,
en doen, omtrent het onwetendevolk, en aan
hen , die uyt vreeze die ze voor deze helfche

vierfchaar hebben, en die in fchyn alles gelo-

ven, wat uyt hun mond voortkomt, hoe over-
tuygt zy ook van het tegendeel by haar zelfs

zyn, of ten minften, dat zy eenig vermoeden
van
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van de waarheyt hebben , van 't geene zy wil-

len verbergen. Wat zullen de Jefniten tot haar

verdediging konnen zeggen, om haar gemaak-
te kuysheyt te bedekken , na de ontdekkinge
van de biegt van een hunner leden? zy kunnen
niet zeggen, dat 'er noyt een zoon vmlgnatuts
geweelïis, die de kuysheyt gefchonden heeft,

wat de Nonnen belangt, dewylze in hunne
Kloofters zyn opgefloten , zy kunnen 'er niet

meer van zeggen dan zy doen , daar dePriefters

en Monniken, die in alle opzigten vryer zyn,
meer doen als zy 'er van zeggen ; maar wat de
Incjuijitie-me.zft.exs deze duyvelfche vaders be-

treft, zy zeggen en doen, alles wat hen behaagt,

zonder vreeze van verpligt te wezen , om re-

kening aan wien het ook zyn mag, van hun
gedrag te geven, na het gedane verhaal, dat ik

tot nog toe, van de beginzelen en Praktyk der
Roomfche kerke gedaan heb, zal de Proteflan-

ze Lezer niets konnen vinden , dan dat zeer

verdorven is. Ondertufifchen raade ik hen om
altyt op hun hoede te wezen , met een valt

voornemen om in het geloof van de Kerk , waar
in zy 2yn, te leven en te fterven, en het oor
aan de verleydende Priefters , en Monniken
niet te leenen, uyt vreeze van in hunne netten,

te zullen vallen; maar zig met de H. Schriftte

wapenen, om haar ter neder te werpen, en
daar door zig aangenaam by Godt, enzynekin-
dcren te maken.

Ik geve u een vereering, in deze drie deelen,
•van een algemene Jleutel, die bequaam is om de
geheymfte verdorventheden van het Pausdom
te ontdekken , bedien 'er u van , om u te ver-
dedigen

, en terwyl ik aan een vierde deel bezig

III. Deel. F f ben,
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ben, bid den Almagtigen God, dat hymy voor
de handen van myne vyanden ,die myn verderf
zoeken, wil bewaren, aan|myn zyde zal ik niet

nalaten, de ernftigtte gebeden tot hem op te

zenden , tot welftand van den Koning en de
Pairs van het Koninkryk , als ook tot wel zyn
van uwe zielen, 't zy zo.

H I S T O R Y,

Van de zeer eerwaarde Vader in God^ Don
Jlntony Ybannez de la Riva de Herrera, door

de Goddelyke genade , Aart'sbijfebop van Sa~

ragojfa en het Koninkryk van Arragon in

Spanje, (in het twede deel vergeeten.)

Ik heb de eere genoten, met dezewaardige
Prelaat te mogen verkeeren , wanneer hy door
de krygsbenden van Koning Karei vervolgt

wierd, gelyk ik op het eynde van deze Hi/lory

verhale, en 't is uyt zyn mond, dat ik weet,
wat zyn geboorte is, en op wat wvze,hy tot de

AartsbnTchoppelyke waardigheyt is gekomen.
Hy is uyt het Koninkryk van Gallicie'm Span-

je geboortig, zyn Vader was een Timmerman
van zyn Ambagt, hy was wel arm; dog met
eenen een zeer eerlyk man, en dewyl hy niet

dan dezen zoon hadde, liet hy hem lezen en

fchryven leeren, zo haalt hy den ouderdom van
Xll jaren bereykt had; was 'er een Kanonik

van tt. Jakob van Compoftelle die hem als (a)

Ley-jonge, in zyn dienft nam. Hy zond hem
alle

(a) Page.
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alle dagen, in 't Kollege der Je/uiten , om al-
daar eerrt het Laiyn, en vervolgens de wysbe-
geerte te keren, en hy ley zodanig op

l

deó/«i«
toe

, dat hy in de vervvagtinge
, die hy van hem

had, niette leur geftelt wierd. Het gebeurde
in dezen tyd, dat de BilTchop van Murcia, die
van de Dominikaner-oxdev en een natuurlyke
'zoon van Koning Pbilippus de IV. was, het
graf van St. Jacob ging bezoeken, en dewyl de-
ze Kanonik meerder en gemeenzamer als zyne
andere medemakkers met zyn grootheyt verkeer-
de, droeg hy zyn ley-junge zo veel genegent-
heyt toe, dat hy tot zyn meefter zey , dat hy 't
niet qualyk geliefde te nemen , zo hy hem be-
geerde by hem te hebben, om dat hy hem wil-
de vorderen, de liamnïk durfde Don Antonio zan.
den BilTchop niet weygeren

,
by wien hy ook

als ley jonge woonde, zyn goed gedrag won
de goe genegentheyt van zynen nieuwen mee-
tter zodanig, dat hy hem kort daar na, deker-
kelyke order gaf, en maakte hem eene van de
Kappelanen van zyn huy s , en naderhand Kano nik
van de Hooftkerk van Murcia.
Hy vergezelde de Biffchop onophoudelyk;

waar van hy het alles, en de ecnige gunfteling
was. Eyndelyk raadpleegde Koning Karei de
II

, broeder van den BiJJcbop voor wie zyn fvU-
je fle\t veel agting hadde, eens met hem, «n
bood hem het Aartsbisdom van Saragofe aan,
dat 25-000 gulden aan inkomfkn opbrengt , maar
dewyl zyn grootheyt reets bejaard, en metzyh
Bisdom te vrede was, verzogt hy den Koning
dit Aartsbiflchop aan Don Antmïo te geven, als,

de waardig fte zynde , om dit Ampt wegens zyn
Godvrugtig en eeiiyk gedrag te bekleden. Karei
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de II, bewilligde daar in, endeFaus bekragtig-

de dezelve benoeming.
Daar is noyt geliefder x\artsbifichop geweeft

dan Don Antonio , 't zyindeftad, als in zyn ge-

bied , zo wegens zyn zagtmoedige toe-

geventheït ,
natuurlyke goedertierentheyt ,

en ougemeene mildadighcyt, omtrent den ar-

men. Men kan niet zeggen, dat hy een wys
man was. Dog zyn nedrigheyt vergoede alle

de andere voordeelen, die hem ontbreeken. Hy
had altyt zyn geboorte, en de armoede van zy-

ne ouders voor oogen
,
hy fchaamde hem zelfs

niet, dit van zyne vrinden , te vernemen. Hy
deed zig nog meer agten en eerbieden , van al-

Icrley flag ra menfehen
,
zyn levens gedrag

was een voorbeeld , dat de geettelykheyt zou

hebben moeten , na volgen ; want voor eerft ,

was hy zeer matig in eeten en drinken , en ik

heb hem hooren zeggen, dat de koften die hy

voor zyn perfoon deed, geen twee hondert Pt-

jtoL-ttcn in het Jaar bedroeg. Hy was zeer yvo-

rig in den Godsdienft , en begaf zig gemeenlyk

tweemaal, ter weck na 't Koninklyk Gatthuys

om 'er de zieken re bezoeken, en hen met zyne

mildadigheden op te hoopen. Hy was desnagts

meer , dan by dag langs ftraat , om dat hy met

zyn Kapellaan te voet ging, arme huysgezinncn

te bezoeken, en haar iets tot haar onderhoud

te verfchaffen , dit gedrag won het harte des

volks zodanig , dat' een woord, dat uyt zyn

mond voortquarn ,
bequsam was, alle de ver-;

Êchillen die in de huysgezumen ontftonden tel

'beflitlcn.

De roem van zyn gedrag, quam ter ooren
,'

aan Karei dc II, en zyn Majejleyt maakte hem,
tot onderkoning of algemeen bevelhebber van

't Kol
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't Koninkryk Arragon, hoewel hy den Koning

frneekte, om hem van dezen laft te ontflaan
,

was hy genoodzaakt , dezelve aan te nemen

,

op de kragtige aanhoudingen , die den Koning

daar omtrent deed , in deze verheven waardigheit

queet zyn Excellentie zig zodanig van zyn

pligt, met zo veeleer, billikheyt en regtmatig-

heyt, dat de Koning daar over zeer voldaan was,

wanneer zyn Majefieyt ziek wierd, raadpleeg-

de hy met dezen waardigen Prelaat
,
wegens

de opvolging tot de kroon, en dewyl zyn
grootheyt tot het huys van Bourbon genegen was,

was Karei de III, daar over zodanig geraakt,

dat men de qua behandeling , die hy van de

Keyferfche deswegens ontfing , daar aan moet
toefchryven.

Zo ras als Koning P bi'lippus , de fpaanfche

troon beklommen had, zette hy zig weder in 't

onderkoningfchap van Arragon ter neder; dog

dewyl het hem onmogelyk was, de zaken vaiï

de kerk en ftaat eenigen tyd waar te nemen

,

verkreeg hy van den Koning en Paus verlof,

om een medehelper by hem te hebben , om'
zorge voor de zaken van de-kerk , en zyn ge-

bied te dragen. Zyn Excellentie had toen tot

Sekretaris Don Lorenzo Arwengual , die hem als

ley-jonge gedient had, en dewyl hy dé order

van het Priefterfchap had, en daar en boven le-

vendig en ftaatkundig was , was het op hem

,

dat rnen de oogcn wierp, om 'er zyn onder-

biflfchop van te maken , met twee duyfent piflo-

letten , die hy hem tot een jaargeld toeley. Hy
wierd doen gewyd bilfchop , en nam alle kerk e-

lyke zaken waar; dog hy liet zo veel heerszugt,

en gierigheyt blyken,dathy inweynigtydzoxeer
F f 3 ge-
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gehaat
, als zyn meefter van elk een bemind

was. Dog ik heb reets van dezen biffchop , in
myn twede deel gefproken.
Wanneer Karei de III. in Arragon qnam,

had zyn Excellentie ïemant tot opvolger, die in
deugtzaamheyt en verdiende zeer veel beneden
hem was, en hy kon niet in Kajlilie wyken,
om dat Karei zig tot Madrid als koning had la-
ten uytroepen , zo dat hy voor een openbaare
belediging bedugt zynde

, in een Franjiskaner
kloofter, van daar by de Kathuyzers , en eyn-
delyk na AlboUe

, een ftad by Valence , die hem
toebehoorde, de wyk nam, alwaar hy , on-
der een wagt van 200 man, en een Kolonel
van de krygsbenden , van Koning PhiL

'PPUS 1
ge-

ruft woonde, tot dat de Hertog van Orleans
,

Arragon wederom bemagtigde. Toen maakte de
Koning hem tot algemeen laquifitie-mecüer , en
Aarts- biffchop van Tvledo

t
dog ftorfweynig tyd

daar na.

_
't Is een verwonderenswaardige zaak, dat'er

niemant was, die zyn leven en verkeering heeft
durven aantallen

, elk een pryft in tegendeel
zyn nederigheyt, zyn liefdadigheyt

,
zyn neer-

nigheyt, in zaken, en verfcheyden andere hoe-
danigheden, die hy bezat, en welkers verhaal
een volkomen deel zou uytmaken. Het zoude
wenfchelyk zyn, dat alle kerk ely ken van zyn
gebied, het voorbeeld van zodanigen Prelaat
hadden nagevolgt, want hoewel hy van een
verfchillendt gevoelen van het onze is, leeren
wy uyt Handel, x. dat ander alle naaticn die
Godvreejl, en zjg aan de geregügheyt overgeeft

,hem aangenaam is.

E Y N D E.


















