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VOORREDEN

aan den
GODVREEZENDEN LEZER,

Tot berestiginge der waarheid van deze na
valgende historie, nevens de omstandigheden
der plaatsen, personen, tijd en gelegenheid, al
hier zoo naauw geobserveert; ik re'erere mij
aan de verklaringen van eenige Godzalige man
nen, die in diverse talen van verscheidene ge

schiedenissen derzelve. geschreven hebben. ende
hoewel mij niet onbekend en is, dat deze historie

in het eerst niet alleen nie geloofd, maar ook
als ongelooflijk wierden gehouden, inzonderheid
door degene die gemeent hebben , dat hetzelre is

geweest ( en als nog is) een groote plek en lil
e eken

van de Roomsche herke; erenwel heeft

deze historie daarom de eere noch crediet niet
verloren , alzoo dezelve is voor de waarheid er

kend ende ook aangenomen door eenige van de
Roomschen zelten , die niet alleen hebben ge
hoord, maar waren ook ommestanders en aan

zienders van dit droevige ireurspel, hetwelk ook

+
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veroorzaakt heeft een grooter verzamelinge van
personen , om te zien , hetgene zij te voren maar

gehoorl hadden . Dit droevige exemp. blijkt eens
deels uit deze navolgende historie, maar nog dui
delijker uit zekere Apologie, geschreven door
Vergerium , Bisschop van Instinopolis, die ook
beschuldigd wierd dat hy hetzelfde had uitge

breid en op de vleugelen van het gerucht ge
frágaan van Padua), hij klaarlijk doet bli
ken, hetgene gezeid en gedaan werd, ook de
personen die tegenwoordig waren . Ingevalle
iemand vraagt , waarom ik dit traktaatje heb

verzameld , Spira zal voor mij antwoorden ,

1

J_concert

dattet de menschen doet leeren vreezen en eer
biedigheid , want in der waarheid niemand die
hem kwam bezoeken , is weg gegaan zonder
schrik en beroerte. Vergelius verhaald zelver in
zijn eersten brief: ik wilde hem (të weten Spi
), geern wederom gaan bezoeken , maar ik
ram
ዮ )
werde zeer verschrikt. Ende hü zeit in zijn Apo
logie ; Ik wilde gewilliglijken gaan tot het wi
Jerste der Aarde, om diergelijke exempel weder
om te hooren of te zien . Mevr. Johanna ,> doch
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hangen, tot oneere en spijt van het Pausdom ;
in welke zijne Apologie ( aan N. Rottan Suf

ter van Henricus den VIII, Koning van Enge

land, zeide tegen hares vaders Hofprediker, die
we in de stand Spira was gevallen : gedenkl eens
den beklagelyken slaat van Franciscus Spirą.
Diverse gebrokene en onvolkomene traktaten

tegen deze historie zijn voor den dag gekomen,
maar nooit eenige die ik hebbe konnen beko
men, zijn zoo compleet en vol geweest als ons

tegenwoordig traktaatjen. Wat aangaat mijne
zorgde en onpartijdigheid in deze zakė, diel is
zoodanig geweest , dat ik met der waarheid
zeggen mag , datter niet eene sententie door on

ze gansche werken en is, die Spiram werden
toegeëigent, of dezelve brengt de geloofwaar
digheid mede, ofte uit de Sentbrieven van Ver .

gerius en Gribauldus, professoren in de reglen
binnen Padua, of uit de schriften van Henri
cus Scringerius Scotus, Sigusmundus Gelous

van Transilvanien en Maitijs Bocka , Theolo
gant binnen Basel; want ik hierin geen andere
urijigheid hebbe gebruikt dan de voorgemelde
verscheidene discoursen onder malkanderen te

voegen , zoodat hetgene voor dezen in diverse

historien voor different werden gerekend, al
hier in een historisch verhaal geresideert, is

met het regte gevolg der tijd en gelegenheid , im
mers zoo correct als het wezen kan , te zamen

met de omstandigheden derzelve, begrepen in

de schriften van de voorschrede heilige en ge
leerde mannen. Vaart wel

EEN

Historisch Verhaal
VAN DEN

SCHRIKK.LIJKEN STAAT EN EINDE VAN

FRANCISCUS SPIRA .

In het jaar onzes Heeren 1548 , zoo
wanneer de beerlijke zonne des wareo Evan

geliuins eerst in Europa was opgeslaan ; en
Edwardus de VI van dien naam , ter zelfder

tijd regerende koning over Engeland was:

Binden de landpalen en onder de jurisdictie
van de Seigneure van Venetien , zijnde de
uiterste grenzen yap Italien , in de stad Ci

tadella , woonde- een Regtsgeleerde en Ad
vocaat van grooter eer ende aanzien , ge
naamd Franciscus Spira, die ook een per

soon was van bekende geleer-lheid en wel
sprekendheid ; . wiens coniportvinent was
voorzigtig en lorisig ; zijn spraali heerlijk ,
ende wel gesteld , zijn wezen crustig en mo
dest ; allerwegen betamende dien autoriteit ,
waartoe hij verheven was ; begaaft met de

uiterlijke zegen van een vrouwe en elf kin
deren , en daar en boven met overvloedigs
Wat zijn kwaadste stukken
rijkdommen ;
waren , ik en kan niet anders getuigen dan

met zijn eigene woorden , dewelke (indien
niet besmettet zijnde met de bitterheid van

een mismoedig gemoed en voerende meer
de , gedaante van mistroostigheid als van

nuchtere bekentenisse) , mogte schijnen te
voegen een volle punt tot alle andere zijne

lofwaardigheden
' ' Ik was (zeide hij uitermale geldgierig, en

daarenboven poogdeik door ongeregtigheid te
winnen en te verkeeren de reglen door bedrie
gerijen , ende zoekende door practýken het regt
le verleiden : goede zaken hebbe ik bedriegelijk
gedefendeert en aan de tegenpartije trouwloos

lök verkocht ende kwade zaken gehandhaafd
met mine gunsche magt ; ik hebbe de bekende

waarheid moedwilliglijk tegen gestreden , ende
het vertrouwde dat my toebetrouwd was hebbe
ik verdraaut en verkeert.

Aldus versleten hebbende den tijd van

outreot 44 jaren en de nieuwigheid van de
nieuwe of de nieuwelijks opgewekte leere
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door D. Marihini Lutheri , gevoerd zijnde
bionen ile landstreken , representeerde een

object ofte voorwerp van nieuwigheid aap
hem , ende hij zelver zijnde begeerig meer
te weten , (gelijk hij vermaard was door zij
ne kennisse.,) en liet niet deze wandelende

opiniën (ondoorzocht) voorbij gaan , maar
doorzoekende de schrifturen , en alle andere
boeken van contra overzien , beide oude en

nieuwe, die te krijgen waren , ook bevin
dende in dezelve lcere , meer als geruchte .

ofte opinie : hem begoste de nature en ge
stalte derzelver zeer wel te smaken , zoo
dat hij dezelve aanneemt, benint en einde
hij wordt
een, beleiden
en dat en zullen ijver, dat
toeeigent
lijk
; een leeraar daar

van , eerst aan zijue vrouw , kinderen en

huisgezio , en daarna aan zijne vrienden en
yoede bekenden , ja scheen bijna alle andere
zijne besognes le verzuimen , voorstellende

altijd dit hoofdstuk door ie dringen, dat wij
ganschelijk ende alleen moeten steunen , leunen
ende vast houden op de vrije ende onverander
lijke
liefde
eenigste
Godes
ende
en in den dood Christi , als de

/elde wey tot de zaligheid.
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Eude dit was de sonime van zijn geheele
discours , ende zulks duurde voor den tijd

vap omtrent 6 jaren, ja zoo lang als dit vyer

konde gehouden zijn binnen private muren,
maar is op het leste uitgeborsten tot open
bare vergaderingen , zoo dat door dit licht
de gebeele provincie van Padua daarvan

begoste verlicht te worden De geestelijkheid
bevindende , dat de handel van hare afla

ten begoste te verminderen , ende dat haar
Vagevuur bijna uitging , 200 hebben zij be
gonnen te roeren , voorgevende hare da
den , eerst met calumnieuse uitstrooiselen

over de geheele professie ; ܪdaarna openlijk

verwijtende en beschuldigende Spiram van
zware fouten en delicten. Ende te beter haar

voornemen le effectueren , eenige beloven

haren arbeid . anderen gunst', eenigen haren
raad, anderen geld , in 't kort , allegader te
zamen arbeiden om te scheiden of zijn ziele

van zijn ligchaam , of beide ziele en ligchaam
van God. Daar beneffens, wanneer nu Jo

hannes Casa , die de Legaat van den Paus
en
een geboren Florencyn was ,
zelider tijd residerende te Venetico , zijnde

ook een persoon , die nog nijd nog argelis
ligheid en ontbreekte , om tegen de nieuw
gezinde zijn malitieuse voornemen in het
werk te stellen. Voor hem compareren dem
ze mannen met groote klagten tegen Spira ,

zeggende : als dat hij die persoon was , die
verdoemde de aangenomene ceremonien van
de kerke , heeft ook bedrogen de magt der

geestelijken , ende geschandaliseert de po
licie derzelver , daar beneffens zijnde een

man van geen kleine importantie, een per
soon van aanzien en authoriteit , eo wat nog
meer was een geleerde in de schrifturen ,
welsprekende en fraai ter tale , ende einde
lijke, om alles in een woord te besluiten ,
een periculeuse Lutheriaan ; mede lokken
.

de vele Disipelen , ende derhalven , dat de
zake niet en behoorde veracht of verzuimd .
te worden ,

Over welke redenen 200 begoste de Le
gaat zijn oogen te slaan op de vreeselijke al

teralie die onlangs in Duitschland geschiedt
was , alwaar door middelen van een eenige

Lutherus, de P. Roomsche Religie zulken
slag gekregen badde, dat 't onmogelijk was
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dezelve door geveinsdheid te genezen , ofte
door magt te beschermen , ende was zoo
verre gekomen , dat de geestelijkheid moes
1

ten of bare manieren beleren , ofte hare

waardigheden verliezen : ter anderzijde ,
wanneer de Legaat zag hoe gereed het ge
meene volk (wonende binnen de omliggende
landen van Italien) was, deze nieuwe opinien

aan te nemen , hij dochte het nu geen tijd te
zijn om te disputeren of persuaderen , maar
met grooten ijver en haast compareert hij
voor den raad , en verkrijgt volkomen order
.

van haar 1, om Spira te ontbieden.

Midlerwijl zoo hadde Spira met hem zel
ver overgelegd , de nature van zijn compor

tement, hoe openbaar en bekend dat het
was , en daaroro onderworpen den nijd en
haat der gene , die geen behagep en hadden,
pochle aan zijn persoon , nochie in zijn be
lijdenisse, hij zag wel dat zijn opinien wa
ren noch secreet noch speculatiel, maar
zoodanige , dewelke strekten tot omstotinge

van de Roomsche factie ende veranderinge
van de policie , waarin hij op het allerbeste
maar een bloedige victorie te verwachten

13

hadde., daarenboven ontbrak het zijne vij- :
anden aan geen magt noch gelegenheid , om

hein openbaarlijk in het Regt te roepen ,
alwaar hij moeste oſte apostatiseren , ende
zeer schandelijk zijn voorgaande loven , ja
zijn eigen conscientie heeten liegen , ofte an
ders , dat hij moeste lijden de uiterste nijd

van zijn doodelijke vijanden , olie ten der
den , dat hij moest verlaten vrouwe kinde

ren , vrienden , goederen, amhoriteil, ja zijn
dierbaar vaderland , en hem zelven begeven
bij een vreemd volk , en aldaar duizende els

lendigheden uitstaan . dewelke geduriglijk
accompagneren een vrijwillige ende aange
nomene ballingschap. Ende aldus bestreden

en omgeslingerd zijnde door de onstuimige
baren van vertwijfelinge , zonder eenige
loodsman , baven of vertrek waar henen te

vlugten De Geest Gods hem onvoorziens
assisterende, voelde bij een stilte , en begoste

id deze maniere met hem zelven te spreken .
Waarom wandeld gij aldus in onzekerhe
den ! ô .ongelukkig mensch , leg weg alle vreeze ,
trek aan uw schildi het schildt des geloofs; waar
is tegenwoordig uro vorige kloekmoedigheid, uu
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deugd, uwe standvastigheid ? Gedenkt dai de
eere Christi leid nu te pand , verdraagt zonder
vreeze , ende Hij zal u beschermen , Hij zal u
zeggen wat gj zult hebben te verantwoorden ,

Hö kan alle periculen weg nemen ,

uit ge

vangenhuizen verlossen, u uit den dood opwek
ken : Gedenk aan Petrus in den kerker , de

Martelaren in het vuur, indien gij eene goede

belijdenisse doet, gij moogt ( lis waar) in het
vuur ofte tot den dood gaan , maar een eeuwig
loon is voor u in den Hemel opgeleid, wat hebt
gy in deze werold dat te vergelijken is met het
eeuwige leven , of met de eeuwig durende ge
lukzaligheid ? Indien gj anders doel , gedenkt
de schandale, (want het gemeene volk wordt door
exempelen en voorbeelden geleid en gedenken al
1

helgene dat gedaan is, welgedaan te zijn ,) vreest
gj, het verlies van vrede en vreugde ? neen , vreest
de Helle, de dood en eeuwige verdoemenisse, of
indien u vleesch zoo zwak is, dat het u wilde
doen twijfelen van de uitkomste , verlaat u land ,

gaat henen , weg, al waarl gnog
zoo verre, aleer
კ
dat gij zoudt verloochenen den Heer des le
cens.

Hiermede was Spira gebragt tot redelijke

is

gerustheid , bewogen zijode to consenteren

tot de geregtige redenen , pogtans achtende
het voor wijsheid alle dingen te beproeven ,
hij valtia dispuut met vleesch en bloed , en
alzoo begint de slag op nieuws, en het vleesch
begost hem te treffen op deze wijze .
Ziet wel voor u , ô mensche , overweegt
de reden ter wederzijden, en oordeeld daar

pa ! Kuot gij zoo zeer verachten uw eigene
gelegenheid, dat gij niet waardeert alle de
exempelen van uwe voorouderen , noch het

vonnis van de gansche Kerk ? Gedenkt gij
niet in wat misserije Du die onvoorzigtigheid
heeft gebragt, gij zult uwe rijkdommen verlie
zen, die gij met zoo veel zorg en moeite hebt

gewonnen, gij zult dragen de schrikkelijkste
en de opuitsprekelijkste tormenten , die de
nijd zelver zal kunnen uitvinden, gij zult
voor een ketter van alle menschen gehou
den werden ; en om alles in een op te slui

ten, gij zult een schandelijken dood sterveu.
Wat denkt gij van den vervloekten en stin

kenden kerker, 'i bloedige zwaard, de bran
dende fakkel, zijn dezelve aangenaam ? Op
bet leste wordt wijzer, en behoed uw leven

16

veel

de

goeds te doen voor goede menschen , gelijk
God u geboden heeft, gij weugt een eere we
zen van uw vaderland ; en schoon genomen

aa

en de eere ; gij meugt anders leven om

dat het verlies van u vaderland verach

telijk is voor uwe oogen , wilt gij ook
uwe vrienden in prijkel brengen ? Gij hebt
kinderen gewonnen , wilt gij haar tegenwoor
dig verinoorden en op de vleeschbank bren

ar

th
K

d.
d

d

gen , die in toekomende lof aan haar vader

land , eere aan God en hulp en voordeel aan
zijne kerken kunnen toebrengen ? o zwakke
mensche gaat naar den Legaat , en aldaar
bekend hertgrondelijk uw zonde en schuld ,
ende maakt alzoo een einde van alle deze

ellendigheden
Op deze wijze hebben de zorgen dezer

wereld en de verleidingen der rijkdommen
bet goede zaad verworgt , dat te voren in
zijn herte gezaait was , zoodat nu vreezende
hij verflaauwt ende geeft hem zelven ge
vangen aan de aanlokkingen van deze tegen
woordige wereld , en aldus geblind hockt

zijnde , gaat hij tot den Legaat te Venetien ,
ende groetet zijne ooren met de navolgen -

1
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de nieuwe lijdingen.

Hebbende voor eenige voorgaande jaren
aangenomen eene opinie , nopende eenige

artikelen des geloofs, tegenstrijdende het or
thodoxe ende aangenomene oordeel van de
Kerke , ende veel dingen gesproken tegens
de authoriteit van de Roomsche Kerk ende

de algemeene Bisschop. Ik bekenne ootmoe

diglijk mijne schuld , ende dwalingen, ende
1

mijn onverstand , geoorzaakt door de ver
leidingen van anderen : wieshalve ik mijn

zelven wederom begeve in alle gehoorzaai
heid , onder den alleroppersten Bisschop , en
de valle in den school van de Roomsche
Kerke , belovende dat ik nooit meer , ofte
hier namaals wil scheiden van de Tarditien

ende Decreten van de Heilige leer ; Ik ben
hartelijk bedroefd over het gene gepasseert
is , en ik bidde ootmoediglijk om vergiffenis
se van een zoo groote misdaad.

De Legaat aanschouwende dat Spira be
gon te verflaauwen , zoo vervolgde hij hem
tot het uiterste toe , hij doet een verhaal van
alle zijde dwalingen op papier stellen , te za
men met zijne gedane bekentenissen daarbij
.

gevoegd , ende daarna gebied hij Spiram zij
nén naam te onderteekenen , hetwelk bij ook

gedaan heeft , toen beval de Legaat dat Spi
ra naar zijn eigen stad zoude keeren , ende

aldaur zijne alreede gedane bekentenissen
verklaren , vernieuwen en ook te belijden de
gansc!ie leere van de Roomsche Kerk , te
wezen beilig en onfeilbaar , ende tot betoo

ninge derzelver, af te zweren de opinien Lu
theri, en alle derzelver, Leeraars , voor vale

sche en voor kellers : (Men kent de begia
selen der zonde 1, maar wien kan de uitkom

sten van dien voorzeggen ) ? Spira nu t'eene
maal zijne vastigheid verloren hebbende ,

valı haastelink neder , bij en wacht niet om

eenige disputen ofte redenen met den Legaatin
te treden, maar belooft voorts zijnen ganschen

wil en welbehagen te volbrengen ; hij met
er haast beneerstigd hem tot zijne reize , en
de zijode wat voorwaarts op zijnen weg ge
raakt , begint te overleggen ; hoe grooten
buit hij uit de slag met den Legaat gehaald
hadde : Wat een heerlijke getuigenisse hij

van zijn groote geloove ende volstandigheid
in de zake Christi hadde gegeven. Ende met

een woord alles te besluiten , hoe goddeloos

lijk bij Christum ende zijn Heilig Evangeli
um tot Venetien geloochenthadde, en voorts
wat hij meer beloofd hadde te doen in zijn

eigen land ; en alzoo eensdeels niet vreeze,
en anderdeels met schande verbaast zijn de ;
hem dochte , dat hij hoorde eene stemme ,
hem aansprekende op deze maniere.
Spira , wat doet gijhier ? waar gaat gij ?

al hebt gij (ô ongelukkig mensch) uw hand
schrift aan den Legaat tot Venetien gege
ven ; ziet toe dat gij het niet en bezegelt in

uw eigen land , trouwens, waardeert gij het
eeuwige leven zoo weinig , en achtet gij dit
tegenwordige leven beter te zijn als dat ?
doet gij uw vrouw ende kinderen meer ach

' ten dan Christum ? Is het nietige lof van het .
volk inderdaad beter dan de eere Gods; of

is de bezittinge van dit wereldsche goed bij
u meer geacht als de zaligheid van u eigen
ziele ? Is het kleine gebruik derzelver voor
een oogenblik tijds meer te begeeren , als de
eeuwige verdoemepisse te vreezen ? Bedenk
u zelven wat Christus on uwentwille gele
sten heeft? Is i dan niet behoorlijk dat gij

20

iets voor hem zoudet lijden ; gedenkt , o
mensche , dat het lijden dezes tegenwoordige
levens, niet en is te vergelijken met de glo

rie , dewelke geopenbaard zal worden , in
dien gij met hem lijd , gij zult ook met hem
i

regeren ; gij en kont niet verantwoorden 't
gene gij alreede gedaan hebt ; niet te min de

deur der barmhartigheid is niet geheel toe
gesloten , ziel toe dat gij de cene zopde op
de andere niet en stapelt , ten ware dat gij
u zoudet willen bekeeren , wanneer d'aan

gename tijd der bekeeringe zal voorbij ge- ja
gaan zijn.

Nu was Spira in een wildernisse van ver
twijſelingen , niet weiende waar heen 'dat hij
hem keeren of wenden , nog wat hij doen
1

zoude , evenwel gearriveerd zijnde in zijn
eigen land en onder zijne vrienden , zoo ver

haald hij met groote schaamte wat hij ge
daan hadde, onde daarenboven wat hij be
loofd had te doen ; ende hoe de verschrik
1

kinge Gods aan de eene 'zijde , en de vreeze :
dezes werelds aan de andere zijde, hem ge

duriglijk pijnigden ; en daarover zoo bad hij
om raad in deze zoo twijfelachtige zake ;

20

zijne vrienden , na korte beradinge , gaven
hem ten antwoord : dat het oorbaar was,

dat hij voorzigtiglijk hier in zoude te werk
gaan , opdat hij, zijne vrouw ende kinderen ,

mitsgaders alle zijne vrienden , in geen prij
kel en bragte , te meer , alzoo bij met zoo
een kleine zake , als pamelijk door bel ver
haal van een kleine Cedule , hetwelk in min

der als een half uur mogte gedaan zijn ,
waardoor hij hem zelven niet alleen koste

bevrijden van tegenwoordige prikelen ,maar
ook veel personen perserveren die hem aan

bingen ; voegende daar nog bij, datter tegen
woordig geen eere te halen en was , door
het wederroepen van 'tgene hij te voren in

het openbaar gedaan hadde , zelfs in pre
sentie van de Legaat te Venetien , en dat

door zijn voltrekken derzelver , weinig of

geen meerder oneere te verwachten was ,
1

dan 'tgene hy door zijn voorgaande feit al
reede geledeo hadde : ter andere zijde , in
dien hij zijne beloftenisse (aan den Legaat
gedaan ,) niet en voldede , zoo kon hij hem

1

zelver niet ontlasten van de schande , die

i hij alreede verkregen hadde , noch ontvlie
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den veel zwaarder en onverdragelijker ver
smaadheden , die hij (mogelijk) zoude heb
ben geleden , iudien hij opstipatelijk bleef
*

houdende zijn vorige opinien .
Dit was de leste aanval van de slag , eo
de Spira nu ganschelijk overwonnen zijnde ,
1

gaat paar den Officier ofte Schout, ende pre
9

senleerd te volvoeren zijn voorgaande be

loftenissen , (aan de Legaat gedaan , die mid
delwijl geordonneert hadde, dat alle dingen
.

1

gereed zouden zijn , en had tot dien einde

de afzweer briefjes (door Spiram onderge
teekend , aan de Schout gezonden,) door
handen van een zeker Priester. Dien gehee
len nacht heeft dezen ellendigen mensche
versleten met onrustig vreezen , zonder een

oogenblik gernstheid , de morgenstond ge
komen , staat hij op , en gereed zijnde, ver
schijot disperatelijk in de openbare vergade

ringe , alwaar de Misse geeindigd , in tegen
woordigheid van zijne vrienden ende vijan
den , en van de gansche gemeente , wezende

in getal, (gelijk men presumeerde,) omtrent
twee duisend menschen ; ja in presentie van
den Heinel zelver ; daar verhaald hij de

ге
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schandelijke afzweringe ofte abjuratie van
woord tot woord , gelijk het geschreven

was , 'twelk gedaan zijnde, zoo word hij ge
condemneerd in de boete van 30 Ducaten ,

die bij dadelijk betaalde, waarvan vijf den

Priester (die de afzwering bragte ), toegeleid
zijai, de resterende 25 waren geimploijeerd
tot het maken van een H. Sacraments huis

kep : en daarna wierd bij t' buis gezonden ,

en zijde digniteiten , goederen , vrouw en
kinderen , wierden wederom aan hem ge
restitueerd : Eer dat hij nu van daar is ge
scheiden , dochte hem , dat hij eene vreese
like stemme hoorde , tot hem aldus spre
kende :

Gij vervloekte Catijf gij hebt mij verloo
chent , gij hebt verworpen het verbond van

uwe gehoorzaamheid , gij hebt uwe belofte
nisseverbroken; gaatweg afvallig Apostaat ,

en draagt met u het vonnis van uw' eeuwige
verdoemenisse.

Hij vreezende ende bevende beide in zija
ligchaam en ziele , viel neder in swijm : hulp
voor het ligchaam was straks gereed , maar
van die tijd voortaan vond hij geen gerust
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heid noch vrede in zijn gemoed ; maar con
liquëerde in gedurige tormenten , altijd kla

gende, als dat hij gevangen lag onder de la
wrekende hand van den grooten God : da la

hij geduriglijk hoorde de verschrikkelijk
uitsprake en vonnisse Christi, dien regtveer
1

digen Richter , dat hij wel wiste , dat hij gan.

schelijk verloren ging : dat hij geen hope van

genade en hadde ; nog van de voorbiddinge
Christi aan God den Vader voor hem : aldus

was zijne schuld altijd zeer zwaar op zijn
herle , en zijn vonnis altijd voor zijne 00
.

ged ,

Nu begonnen eenige van zijne vriender

baar (hoe wel te laat ,) te berouwen ove
hare onvoorzigtige aanradinge; andere nie
zoo hoog ziende als het oordeel Gods , heb.
ben de gansche schuld gelegd op ' zijne me
lancholique constitutie , dewelke overscha
duwende zijn vernuft, heeft een gedaante
van razerpije in hem veroorzaakt: en ieder

een heeft geoordeeld , gelijk haar fantasien
1

geliefden ; evenwel zijn dezelve allegader
hierin overeengekomen , dat men remedie

daarvoor zoudeeogebruiken, al zoo wel de
1
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ezonde hulpe der Medicijomeesteren , als

ile Godzalige raden der Theologanten ; en
blaarom vonden zij het raadzaam hem naar

4 Paduam te brengen , " (zijode eene beroemde

álcademie, alwaar overvloed van allerban
e iniddelen te krijgen was,) 'twelk zij ook
inde
+ sden 1, t'zamen met zijne huisvrouw ,Kkinde
en geheele huisgezin , jo compaen
?

o

van

e nige van zijne andere 'vriendea : en geko
us en zijade aan het huis van Jacobus Ardin
de parochie S. Leonardi, 200 hebben zij

- otboden drie van de voornaamste docto

PT

be

01

die ook na goede observatie van de

fecten en andere symptomen van zijne ziek
,, en eenige privé discoursen met malkan
eren, gaven haren antwoordt op deze wijze

amelijk : dat zij niet konden bespeuren dat
jo ligchaam bezwaard was met eenigen

iekel of ongetempertheid , orrigineellijk

It zich zelven spruitende , door redenen

in eenige overheerschende humeuren; maar
at deze zijne ziekte veroorzaakt was , uit

kere mismoedigheid ofte passie des ge
oeds , hetwelk beladen zijnde , de wer
nge des geestes zoo zeer verdrukten , dat
2
Spira.
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dezelve geene vrije passagie hebbende, ont
1

wekten vele kwade humeuren , (waarvar

des menschen ligchaam volvan is,) en dezelve
opklimmende aan de hersenen , ontroerder
de phantasie , verduisterden het oordeel, et
1

hadden dezelve alzoo verdorven : dit was de

gestalte van zijne ziekte ; en het uiterlijke
deel dat te zien was met de oogen der na
tuur , zij hebben haar beste devoir gedaan ,
om dezelve door purgatien te corrigeren en
de 'eyanceren , of in het minste de cours der
humeuren van de hersenen te beletten , maar

hare gansche kunst was vruchteloos ; het
welk Spira merkende , zeide : Helaas ! arnt

menschen , hoe dwaalt gij, dunkt gj deze zielo
ter door dranken te genezen ? geloof mij, mer
moet hiertoe,een

andere soort der Medicijner
gebruiken , 't zijn nog dranken , pleisteren nog
droogerien, die eene verftaauwde ziel genezer)
kunnen , neder gestolen met het gevoelen hare
zonden , ende de wrake Gods : 't is Christus al

leen , die hier moel wezen den Medicijnmeester

en het Evangelium is alleen de Medicijn én lo"
gengift.

De doctoren hebben hem straks gelooft

zoo haast zij de zake in alles na de waarheid
verstaan hadden , en derhalve zoo hebben

zij hem voorts aangeport te bezoeken eeni

ge Geestelijke vertroostingen. Middelerwijl
ging het geruchte van deze man door de

geheele stad Paduam , en het omliggende
land, eepsdeels omdat hij een persoon was
van grooten aanzien , en anderdeels , omdat

gelijk de ziekte , alzoo ook de oorzaaken
waren van priocipalen aanzien en conside
ratie , want dit en was in geen hoek ge

schiedt , alzgo dat dagelijks een menigte van
alle kwaliteiten der menschen hem kwamen

bezoeken , eenigen alleen uit curieuschheid,
om te zien en te discoureren ; anderen uit

eene Goddelijke begeerte, om alle middelen
te beproeven die hem wederom mogten ver
troosten , of ten minsten , haar zelven te

bespiegelen bij zoodanigen spectakel der el
lendigheid , ende van Gods regtvaardigheid.
Onder anderen Paulus Vergerius, Bisschop

van Justinopolis ende Mattheus Gribauldus,
waren de voornaamste, gederkwaardigste en

principaalste arbeiders in zijne vertroosting.
Zij bevinden hem nu, omtrent 50 jaren oud,
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sog met zwakke en versuſle ouderdom , nog
met de ongestadige hardstarrige passie der
jeugd bevangen , maar in voller kracht en
sterkte van zijne expirientie en oordeel ; in
eene brandende hitte , geweldig om drinken
roepende; niet te mio zijn verstand zeer ac

tiet, gaauw van begrip, scherpzinnig in zijn
discours, boven zijne gewonelijke maniere ,
en zeer wijselijk disputerende ; Zijne vrien
den hebben hem geraden , door alle goede
middelen, eenig voedsel te nuttigen , maar
hij heeft hetzelve moedwilliglijk geweigerd ,
zij dwongeo met geweld wat vochtigheid bin
nen zijnen mond , waarvan hij meerendeels

wederom uitspoog, uitermate razende , en
8:28. Dereld
lijk hetin waar
is , Rom .gemoed,
gezeid,, ge
ge :
heeft
zija toornigen

gen werken ten beste van de genen die God lief
hebben ; Alzoo lot de goddeloozen alles ter
contrarie : Want gelijk de zegen des Heeren ,
eene overvloedige afkomste is, ende zinen loon
1

zijnde een steunsel aan de zwakke staat
van hare bejaarde ouderen ; aan mij zijn zij ter
contrarie een oorzake van billerheid en droe

Jenisse, doende mijomin jammer ende ellendig
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heid uitspinnen ; ik wilde gaarne een einde hel
ben ; ik en hebbe niet verdiend alzoc van haar

getracteerd te worden . Ochl dat ik weg ware,

ende dat iemand deze myne benaquwde ziele
wilde los laten .

Hierop zoo hebben zijne vrienden heni
gegroet , en gevraagd , wat hij meende de
oorzake te zijn yan deze krankheid, op wel

ke vrage bij heeft uitgeborsten ja een liekla
gelijkeo discours van de passagien te voren
verbaald, en dat inet zoodanigen passionaten
uitspraak , dat hij dede veel weenen , maar
het meerendeel verschrikken ; zij daar en te

gen om hem te vertroosten , hebben voor
gesteld vele van de getrouwe beloftenissen
Gods in de . H. Schrifture geschreven , ende

veel exempelen van Zijpe barmhartigheid :
hierop antwoordde hij: Mýne zonde is groom
ter als de barmhartigheid Gods.
Zij antwoorden : neen, maar de barmhar

tigheid Gods gaat alle zonden te boven ; God
wil wel dat alle menschen zalig'mogten wor
den. 't Is waar, (zeide bij. Hý wil dat al 23
ne uitverkorenen zouden zalig worden , maar

hij wil geen zaligheid schenken aan de verdpem
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te verworpelingen , ik ben een uit dat zelfde
7

gelal; ik en weet het wel, want ik hebbe moed

I williglik en tegens mijne eigene conscientie Chris

!

tus verloochent, en ik gevoele dat hij mij verhar
det, Hy en wil mij niet laten hopen.
Na dat hij een tijd lang stil gelegen had
1

de, zoo vraagde hem een persoon of hij ge
loofde die zelfde leere waarachtig te zijn, om
welker oorzaak hij voor den legaat beschul
digd was ; hij antwoorde : 'k hebbe dezelve ge
looft ter zelver tijd doe ik dezelve verloochent

hebbe, maar nu ik geloove nog die, nog de leere
van de Roomsche kerke; ik geloove niet met al

les, ik hebbe geen geloove, geen vertrouwen, geen
hope, ik ben een verworpeling gelijk Kaïn ofte
Judas, welke beide verwerpende alle hope der

gerade, vielen in wanhoop, ende mijne vrien
der doen my groot ongelijk, dat zij mij niet la
len henen gaan naar de o
der ongeloopi

gen , gelijk ik regtvaardiglýk verdient hebbe.
Hier begonnen zij bem scherpelijk te be
straffen, hem gebiedende en belastende , dat

bij geenszints de genade Gods zoude verach
ten , waarop hij antwoorde : Do barmhartig
heid Gods is groot , en reikt verre aan alle de

v1

uitverkorenen waar niet aan mij. en möns gee ,
ljke, die geteekent en gezegelt zijn lot wrake;
zegge u dat ik het verdient hebbe, Rom. 2 :
15, Mijne eigene conscientie verdoemt mij, wat
behoeft eenig ander regler.
Doe zeiden zij, Christus is gekomen om

ik

de zonden weg te nemen : en eenen Bijbel

eischende, lazen zij voor Spiram het lijden
Christi, en komende te lezen hoe de Joden
Hem aan het kruis hebben vastgeoagelt , zei
de Spira: Dit in der daad is zeer troostelijk
voor de uitverkorenen , maar helaas ! voor my ,

ellendig mensche, is 'aniet anders dan droef
en
e
lheid
acht.

tormenten , omdat ik dezelve hebbever

Aldus 'weenende met droef heid , en hem
zelven heen en weder keerende op zijn bed
de , hij verzochte, dat zij zouden ophouden
van lezen. Als nu Gribauldus kwam hem te
1

bezoeken , zoo zeide Vergerius tot Spiram :
mijnheer , hier is doctor Gribauldus , eene

van uwe godzalige en getrouwe vrienden ,
hij komt om u te bezoeken ; Hij is wellekom ,
(zeide bij), maar hö zal bevinden dat ik weer
s
bekommerd en mismoedig ben . Gribauldu apt
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woorde: Mijnheer, dit is maar een bedrog
van den Duivel , die doet wat mogelijk is om
u te kwellen , maar wendt u tot God met

u geheele herte , ende hij staat gereed om
u in Zijn genade te ontvangen , gij weet wel
de Aarde is vol van Zijde goedertierenheid ,
Hij is 't die zeit : zoo dikujls als een zondaar
zich bekeert van zijne zonden , wil Hý zijner
zonden niet meer gedenken in der eeuwigheid.
Ziet hiervan het exempel Petri , die geweest
is beide , een vriend ende een Apostel Chris
ti, nogtans heeft hij hem driemaal verloo
chent , ook met eede , en God is bem even

wel genadig geweest: gedepk aan de moor
depaar , die zijn gansche leven in goddeloos
>

heid hadde toegebragi, heeft zich God niet
1

evenwel over hem genadiglijk ontfernt in
het leste oogenblik zijas levens ? Is des Hee

ren hand nu verkort, dat Hij niethelpen kan ,
hierop 200 antwoordde Spira: Doe Petrus
weende ende zich bekeerde, dat was, om dat
Christus hem aanzag met de oogen zijner barm
hartigheid. Luc. 22 : 61. Ende daarin wiert
hem vergeven , het en was niet om dat hy ween
de , maar om dal God hem genadig was : Maar

G

u
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God en acht mij niet, en daarom ben ik ver
worpen : Ik gevoele, dal geen troosi in mön
herte kan gaan , daar en is geen plaatse in mij,
dan alleen een Helle der tormenten en kwelling

des geestes : Ik zegge u dat mön slaat is eigen
lijk mijn eigen ; , nooit is er een mensch in zul

ken staal geweest, en daarom is mijn staaldes
te verschrikkelijker.
Alsdan uitbarstende in de bitterheid zij

nes - geestes , zeide hij: Het is een vreessclök
dink , te vallen in de hand des levendigen Gods
!

De kracht van zijbe passagien en dader
even gelijk zijnde, verbaasden veel van de

omstanders , zoo dat eenige malkander in
fluisterden dat hij bezeten was , hetwelk hij
boorende , zeide: Twijfelt gij daaraan , ik heb
be een geheel legroen Duivelen die binnen mij
wonen , ende met regt ook, want ik hebbe Chris
tus verloochent. Toen zeiden zij hebt gij dan
zulks moedwillig gedaan ofte niet ? Dat en

: gaat de zake nietaan , (zeide Spira), Christus
zeit, die My verloochent voor de Menschen, die
wil ik verloochenen voor Mynen Homelschen

" Vader, Christus en wil niet verloochent zijn ,
ook niet in een eenig woord , ende daarom is
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het al genoeg, alhoewel, dat ik Hem in mön.
Perle niet en hebbe verloocheni.

Zij, (aanmerkende zijne opgetemperdheid,
ontstaan uit een gevoel en vreeze van de
1

pijnen der Helle ,) vraagden hem, of hijmeen
de dat daar zwaarder pijpen waren , als die

gene , die hij tegenwoordig leed , zoo ant
1

woorde bij, Dat hy wiste dat daar veel vree

seljker pönen waren als degene die hij nu leed ,
want de goddeloozen zullen opstaan tot haar
oordeel, Ps. 1 ; 5 , Maar zij zullen niet bestaan

in het gerigte: Hiervan vreeze ik te denken :
Noglans begeere ik niet meer, als dat ik mag
in die plaatse komen , alwaar ik verzekert mag
worden, de zwaarste te {gevoelen, en bevrijd te
zijn van zwaarder, die te verwachten zijn.
Ja, maar (zeide een) gij moet bedenken

dat de opinien, voor dewelke gij beschuldigd
wierd voor de Legaat, zijn goddelooze ge
weest, eu daarom moet gij niet gedenken
dat gij Christus verloochent hebt , maar lie
ver dat gy hem bekend hebt , nevens de
.

onſeivare waarheid van de Catholijke ker
ke. Toen antwoorde hij: l'oorwaar, wanneer

ik de opinien geloochent hebbe, ik wiste dat het
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de waarheid was , ende evenwel heb ik dezelve

geloochent.

Welaan nu , (zeiden anderen ), gelooft gij
tegenwoordig, dat dezelve de waarheid zijn
geweest ? Neen , (zeide hij), nu kan ik niet,
God wil my niet laten gelooven , nog op ! zijne
barmhartigheid vertrouwen , wat wilt gj dat
ik doen zoude ? ik wilde geerne zoodanige kracht
bekomen , maar ik en kan niet, al ware 't dat

ik om derzelver wille dadelijk zoude verbrand
worden . Toen zeiden de anderen , waarom
1

acht gij dit voor zulke zware zonden , ten
aanzien dat den geleerden Legaat heeft uw
daartoe gedwongen , hetwelk hij gewisse
lijk niet zoude hebben gedaan , ten ware dat
uwe voorgaande opinien niet kettersché wa
ren geweest ? Neen , onze lieve vriend Fran
cisco , de Duivel heeft u bezeten , maar laat

niet daaromme de grootheid uwer zonden ,

( schoon dat zulks ware,) v ganschelijk de
moed benemep .

Gö zegt wel, ( antwoorde hï .) de Duivel
heeft mj bezeten, en God heeft mij in sön bezit
gelaten , want ik bevinde dat ik het Evangelium
niet gelooven en kan , nog op zijn genade vara
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trouwen , ik hebbe tegen den H. Geest gezon
digd , ende God door zijn onveranderlijk be

sluit, heeft mij overgegeven tot de eeuwige straf.-

fe , zonder eenige hope van vergiffenisse, 't is
waar, dat de grootheid der zouden , of menigte
1

derzelve, (Rom. 9:11 Rom . 4.) en kunnen

de barmhartigheid Gods niet in binden , al
1

möne zonden die ik in de voorgaande tijd mij
nes levensbegaan hebbe , en bedroefde mij toen
ter tijd zoo veel niet, want ik vertrouwde dat
God die niet en wilde ten mijne laste leggen :
Maar, nu gezondigd hebbende tegen den nHeili
e
gen Geest , God nheeft
van my genom oaolrle
e
g
i
r
t
t
krach van bekee
, ende breng legenw se
1

s
dig alle möng zodnidg en tote mijner gneedachteni ul
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20 da ik sc
dig aamn alles geworden. Jac .n 2:10 . Enden
daaro is het even veel, worde mijne zonde
groot eof klein n,igweinig ofte veteuls, nogtans zön ,

dezelv zgokoediad , dat Chris

barmharti

bloed nog de

Gods mjt in het minste niel toe

behooren : God ontferm hem over wie hij wnieln
mei
rhart
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Dit is hetgene dat mijn herte doorknaagt ,
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Hy heeft mij verhard, ende ik gevoele dat
Hij mij dagelijks meer en meer verhardet ;
ende daarom ben ik buiten alle hope: ik
gevoele het , daarom moet ik wanhopen: ik
egge u , dat daar nooit is geweest zoodam ,

nigen mooster der menschen als ik ben ,
nooit is iemand elelvendig geweest zoodani
van 200 groote ellen
gen 'schouwtoone

digheid e: Ik winstde wel dat regtvaardig
alleen uit Christo ende
making ontsto
:

be

was van hem te verwachten , en ik hebbe
het verloochent ende afgezworen ; ende dart
nergens anders om , dan om dit wankelbaa

leven van perickel ende mijne kinderen van
le

armoede te bevrijden ; ende nu aanziet , hoe
bitter mijn leven is aan mij : ende 't is God
alleen bekend , wat zal geworden van mijn

in
te

huisgezin , het zal niet wel gelukken , maar
zal gewisselijk alle dagen ergergewnorden , en
te wach
op het leste zulke verwoestin

7.

ten hebben , dat niet een steen op een apder
gelaten worden .

"

20

Maar (zeide Gribauldus) , waarom denkt
gij zoo zwaarlijk van uwe zopde , ten aan

pit,

zien gij wel wetet dat velen hebben Chris

1
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tam verloochent, nogtans vielen zij niet in
wanhoop ;

Wel , (zeide hij) ik kan geen fondament
zien tot vertroosting van zoodanige , ik kan
haar ook niet vrij spreken van God zijn wra
ke en straffende toorn ; want alhoewel het
God belieft zulke menschen toe te laten ,

dat zij vrede hebben , en nog andere goede
dagen , nogtans daar zal een tijd van ver
anderinge komen , en alsdan zullen zij daar
door beproefd worden ; en al ware het zoo

niet , nogtans is God regtvaardig, ingeval
Hij mij zoude stellen tot een exempel van
anderen ; en ik hebbe geen regte oorzake
daar over te klagen : want daar is geen straf
fe zoo groot of ik hebbe het verdiend om
mijn zoo groote schuld : Ik verzekere u dat

het geen kleine zake is Christum te verloo
chenen , en evenwel wordt bet gemeenelij
ker gedaan als de menschen wel meenen ,

het is niet alleen een verloocheninge Chris
ti gedaan voor den Magistraat , gelijk ik ger
daan hebbe ; want zoo dikwijls als een chris
ten dissimuleert de bekende waarheid , zoo

dikwijls als hij toestemt de valsche Gods
dienst , door zijn tegenwoordigheid , zoo me

V

nigmaal als hij niet en doet hetgene zijne
beroepinge betaamt , of zulke dingen , die
zijn beroepinge opwaardig zijn , zoo dikwijls
verloochent bij Christum : alzoo hebbe ik

gedaan , en daarom ben ik regtvaardiglijk
gestraft.

Uwe staat (zeide Gribauldus), is niet zoo
vreemd als gij wel meent ; Job was zoo ver
re geweken , dat hij klaagde dat God bem
hadde gesteld . tot een doelwit , en David ,
die een mensche was daar Gods herte ,
klaagde dikmaals, dat God hem verlaten had
de , ende was zijn vijand geworden ; even
wel hebben zij beide wederom nieuwe troost
verworven , troostet u daarom , God wil zel

ver op het leste komen , hoewel bij nu ver
re schijnt te zijn.

O Broeder! (antwoorde Spira), dit alles
geloove ik wel ; de Duivelen gelooven en
vreezen , 'maar David was van eeuwigheid
uitverkoren , ende uitnementlijk van God be
miod , ende hoewel bij viel, nogtans heeft
God zijnen H. Geest niet ganschelijk van
hem weggenomen , en daarom toen hij bad,
wierdt hij verhoort , Ps. 61 : 13 , Heere
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neemt uwen H. Geest niet weg van mij :
maar ik ben anders; vervloekt en verstoten

zijnde van het aangezigte Gods ; Ik en kan

ook niet bidden gelijk hij gebeden heeft , om
dat Zijnen H.Geest is gapschelijk van mij
geweken , , ende en kan niet wederroepen
worden ; en daarom weet ik , dat ik in ge
1

durige verstoktheid blijven zal, zoo lang als
ik leve: Och ! dat ik maar het minste gene

genheid van de liefde Gods nevens mij voe
len mogte, al ware het maar voor een oo
genblik , gelijk ik nu smaken zijnen zwaren
toorn , brandende als de helsche tormenten
2

binnen mij, en pijniget mijne conscientie

met onuitsprekelijke pijnen : in der waarheid
wanhoop is de Helle zelve.
Hierop zoo zeide Gribauldus, ik geloove
zekerlijk Spira , dat God , u in dit leven zoo
strengelijk gestraft hebbende , en u hier in
genade kastijd , dat hij hem hier namaals in
genade zal over u ontfermen , en dat hij
>

barmhartigheid voor u heeft opgelegd in het
toekomende leven.

Neen, (antwoorde Spira ), hierdoor weet ik
dat ik een werworpeling ben , omdat Hij mij
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straft mel hardigheid des harten ? Och ! dat

mön ligchaam mogte lijden mijn leven lang,
mits dat hij geliefde mijn ziele le verlossen , en
mijne conscientie", deze möne beladene conscien
tie te ontlasten .

Gribauldus nu zoekende zijn gemoed wat

te verlichten van de gedurige gedachtenisse
zijner zonden , als mede te beproeven , hoe
hij tegenwoordig geniegen was tot de Room
sche Kerke, vraagde hem , wat zijn gevoe
len was , ende waarheen de zielen der men
schen voeren , zoo haast dezelve van het
ligchaam gescheiden waren ? waarop bij ant
woorde :

Al hoewel dit niet zou klaarlök in de schrif

ture beduid wordt , nogtans geloove ik vastelik,
dat de zielen der uitverkorenen gaan dadelik
naar het Koningrijke der Heerlijkheid , maar

iniet ?dat dezelve met de ligchamen rusten , gelijk
:

gevoelen ,
Zeer wel, zeide een van de ommestaan

ders , waarom zeit dan de schrifture 1 Sam.

2 : Dat God vernederd tot aan de Helle, en

brengt toederom op . Ten aanzien dat het niet
gesproken wordt van den staat der zielen na
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den dood , dewelke, zoo gij zegt , gaan , of
naar den Hemel zonder veranderinge , ofte
naar de Hel zonder verlossinge: Maar zeer
beminde , het moet verstaan worden van

de staat der zielen in dit leven ; gelijk de

zelve is , waario gij tegenwoordig zijt, ende
wij bemerken dikmaals, dat God laat de
menschen vallen tot in den mond der dis

peratie 1, en nogtans verheft hij ze wederom ,

daar om wanhoopt biet, maar hooptals
nog, het zal alzoo ook met u zijn in zijnen
goeden tijd.

Hic labor, hoc opus est. (zeide Spira), dat is:
werk , moeite en moeijeljkheid; want ik zegge u
wanneerik eerst tot Venetien mijne belijdenisse af
zwoer, enterzelfder töd, (bygelijkenis gezeit.) min
Verbond hébbe verworpen , de Geest Gods heeft
mij dikwijls' vermaant; en wanneer ik tot Citta
della deselve verzegelt en vernieuwde, doen heeftme

Godts geest mj mienigmaal geraaden , zeggende
Spira schrýft niel, •ondertekend niet, al't welk
niet tegenstaande ik hebbe den Heiligen Geest we
>

dergestaan, ende hebse beide gedaan ; en te dier
1

zelver uure voelde ik een wonde aan myn wille
en quetsuere gedaan , alzoo dat hoewel ik zeggen
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kan , ik woud wel geloven , evenwel kan ik niet
zeggen dat ik gelooven wil , Godt heeft mij de
kracht benomen van te willen ; ende het geschiet
met mij in deze staat, als met een mensch die

met ketenen besloten wordi , ende zijne vrien

den hem bezoekende, bejammeren welzijnen
staat, en bidden hem , dat hij zijne ketenen af
schudden wil , en zijne boeijen verlaten ; 'twelk

' God weet dat hij geern doen wilde, maar en kan
niet , even en aldus is mijn eigene staat? gij

beweegi mij te gelooven : hoe gaarne wilde ik
het doen , maar ik en kan niet.

Dit zeggende , zoo heeft hij met kracht

zijne handen zamen wringende , hem zelven
verheven , en zeide voorts : aanziet mij , ik
ben sterk , nogtans allepskens worde ik ver

teerd, en „nijn dienstboden wilden gaarne
mijn moeijelijk leven verlengen : maar op 't

leste , de wille des Heeren moet geschieden ,

en ik zal, (gelijk ik verdieod hebbe,) ellen
diglijk vergaan : verblijd u in den Heer gij

regtvaardigen , Ps. 32:11. Gelukzalig zit
gj wiens herte de Heere verzachtet heeft. Als
dan naar een weinig stilte, zeide hij: ' t Is

een wonderwerk , ik begere met een ijverige
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ende met mija gansche herte God: le bid
den , nogtans en kan ik niet ; ik aanschou
we mijne verdoemenisse , ende ik weet mij
A

ne remedie alleen in Christo te zijn , nogtans

en kan ik mij zelven niet voegen om hem
aan te vatten : zoodanig zijn de straffen der
verdoemden , zij bekennen wat ik bekende ,
het berouwt haar dat zij den Hernel hebben
1

verloren , zij benijden de uitverkorenen ,nog

tans haar leedwezen doet haar geen profijt,
want zij en kunnen hare wegen niet verbe
teren .
을

Toen hij aldus sprak, zoo bemerkte hij
veel vliegen die rontom hem kwamen zwe
ven , ende eenige vlogen op hem , waarop

hij zeide: Ziet ook ( ) Beelzebub koint tot
zijn maaltijd , gy zult kortelijk mijo einde ,
en door mij een exempel aan vele menschen
van de regtvaardigheid ende oordeel Gods zien .

Omtrent dezen tijd traden in twee Bis

schoppen met verscheidene studenten van de
Academie , een waarvan is geweest , Paulus

( *) Beelsebub beteekend de God der vliegen .
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Vergerius, en aanschouwende Spira meer als
eenige andere van dezelve , alzoo hij gedu
riglijk ende altijd met hen verkeerd hadde ,
zeide tegen hem , dat zijn staat zulks was ,

dat hij het gebed meer van doen badde als
eenig ander raad , verzocht hem om met
hem te bidden in het gebed des Heeren ,
Spira consenteerde, en alzoo begost hij.

Onze Vader, die daar zyt in de Hemelen als
dan in tranen uitbarsten de , hieldhij op ; toen
zeiden zij tegen hem ; dat is goed, uwe droef
beid is een goedteeken, waarop hij antwoorde:
ik beklage mijne ellendigheid , want ik zie
dat ik van God verlaten ben , en kan hem

niet van harte aanroepen , gelijk ik plag te
te doen ; laat ons evenwel voortgaan . zei
.

de Vergerius: Uro Koningrijke kome ; ô Heere
(zeide Spira) breng mij mede in Uw Ko
ningrijke, ik bidde U en sluit mij niet uit ;
Alsdan komende tot deze woordeo : Geeft
ons heden ons dageliks brood , voegde hij
daarbij, o Heere , ik hebbe genoeg en over

vloed om dit ligchaam te verden , maar daar
is een ander brood , ik bidde ootmoedelijk
voor het brood Uwer genade , zonder het
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welke ik weet dat ik maar een dood men
sche ben.

Leid ons niet in verzoekinge; ten aanzien
Ô Heere , dat ik in verzoekinge ben gebragt,
helptmijn Ô Heere! dat ik daaruit mag ge

raken, mijn vijand heeft mij overwonnen ,

helpt mij, ik bidde U, dat ik dien wreeden
.

tiran overwinden mag

Deze dingen sprak hij met zulke droe

vige stemme, zijne tranen overvloedelijk
nederdalende en uitdrukkende zulke gene

genheid ende passie , dat het ontroerde de

herten van alle degene die tegenwoordig
waren , met droefheid ende mededoogend
heid , alsdan haar zelven omkeerende naar

Spira , zeiden : gij weet , dat niemand kan
Jezum Christum Heere noemen , dan door

den H. Geest, gij moet daarom van u zelver

oordeelen met diergelijke zachtzinnigheid ,
waarmede gij in uwe gebeden begaafd zijt ,
waaruit te verstaan is , dat God u niet gan

schelijk heeft verworpen of in het geheel
Zijnen Geest van u genomen .

Ik zie , (zeide Spira ,) dat ik hem aanroe
pe lot mijne eeuwige verdoemenisse, want

1
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ik zegge u wederom , dat 't is een nieuw en
onverhoorde exempel dat gij in mij bevind ,

indien (zeiden zij ) Judas zijne dagen over
1

leefd hadde , dewelke hij natuurlijkerwijs
hadde kunnen leven , hij mochte zich be
?

keerd hebben , en Christus wilde hem in ge
pade ontvangen hebben , nogtans hij zon
digde gruwelijk tegen zijnen meester , die
hem zoo waardig geacht heeft , dat hij hem
vereerde met de waardigheid van eenen A

postel , en hem gemaintineerd en gevoed
>

heeft :

Hij antwoorde, Christus heeft mij ook

geëerd ende gevoedt, ook zoo is mijne
schuld niet een jota minder als de zijne,
omdat het geen grooter eere en is persoon
lijkerwijs met Christus in zijnen vleesch te

genwoordig te zijn , dan nu in zijn tegen
woordigheid te wezen door verlichtinge zij.
nes H. Geestes : ende daarenboven , ik ont
kende dat Judas ooit heeft konde bekeert

hebben , al hadde hij nog 200 lang geleefd,
want de genade was ganschelijk van hem
weggenomen , gelijk dezelve ou van mij ge
nomen is.
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O Spira , (zeiden zij), gij weet wel dat
gij geraakt zijt in een geestelijke strijd , gij
moet daarom niet gelooven wat den Satan
u inblaast; hij was altijd een leugenaar van

a

den beginne , ende eenen enkel bedrieger ,
die duizend leugenachtige fantasiën in uwe
zinnen schieten kan , om u daarmede te

bedriegen , gij moetliever die genen geloo

ven , die gij oordeeld in een goeden stand
te zijo , ende die beter konnen van u oor
deelen , als gij zelver kupt , geloof ons , en

wij zeggen u , dat God wil u genadig
2

wezen.

Och ! hier is de knoop , ( zeide Spira ),
ik wenschte dat ik gelooven konde , maar
ik en kan niet.

Alsdan begon hij op te rekenen de ver

schrikkelijke droomen ende gezigten waar
mede hij geduriglijk was gekweld , hoe dat 1

hij zag de Duivelen met meenigte in zijde
kamer komen loopen , en rontom zijn bed
1

de, hem verschrikkende met vreeselijke ra
sernijen, dat dezelve geen fantasien waren ,
maar dat hij ze z09 waarlijk zag als de on
staanders, ende daarenboven benevens deze
1

49

uiterlijke verschrikkingen , zoo' voelde bij
altijd pijpelijke verschrikkingen zijns gemoeds

ende eene gedurige martelisatie zijner con

9 scientie , zijnde de eigene pijnen van de ver
doemde zielen in de Helle .

Weg met dese Fantasien (seide Gribaul

dus) dese sijo maar bedriegerijen , verool

moedigt u zelver in de tegenwoordigheid
Gods, en prijset hem .
De doode en prijzen de Heere niet (ant

J woorde Spira ) noch die geene die in de kuil

nederdalen : Ps. 6 : 6 .. Wý, die in wanhoop
versmoort zijn , zijn dood en alreede in het
graf nedergedaalt Wat Helle kan erger wesen
desparatie ofte wanhoop ofte wal grooterstraffe ?
.

1

't knagende worm onuitblusselük vuur,verschrik
kinge confusie; en dat erger is dan alles) dispera

tie selvepönigi Misonder ophouden; en nu acht ik
Mijne tegenwoordige staat slimmerdan of Mijne
Ziele (gescheidenuit Mijn ligchaamware met Ju
das en anderen verdoemden; en daarom ik begere
nu liever aldaar te wezen , dan dusdanige wijze in

Mijn ellendige ligchaam te leven .
Een die tegenwoordig was , sprak seke
re woorden uit de Psalmen Davids , Psalm
3
Spira.
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89 : 30. Indien sijne kinderen mijn wet verlaten
en in mijne rechten niet en wandelen : Soo
sal ik hare overtredingen met de roede besoe

ken , en hare ongeregiigheid met plagen. Maar
inijne goedertierentheid en sal ik niet van hen

weg nemen , noch in mijn getrouwigheid niet
feilen : bewerkt , О Spira , mijn verbond en
wil ik niet breken .

Dese beloftenisse (seide Spira) behooren de
uitrerkorenen alleen toe, de welke soo sö ver
socht worden , mogen in sonde vallen , maar

zijn wederom verheven ende behouden , gelijk
de Propheet seit alhoewel hij vall, hij sal niet
gantschelijk nedergesloten worden ; want de
Heere ondersteunt hem : Daarom konde Petrus

opslaan , want hij was uitverkoren , maar soo
wanneer de verworpene komen te vallen , en kon
nen zij niet wederom opstaan , gelijk sulks blijkt
in Cain , Saul, ende Judas : Godt handelt op
1

een maniere met de uitverkorene, ende op een

ander wijse met de verworpene.
Des apderdaags badt hij met haar in de

Latynsche Tale, en dat met grooler gene
gentheid , gelijk het uiterlijk scheen ; Gelooft

zij de Heere, (seide Vergerius) dit zijn geen
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teekenen van eeuwigbe Reprobatie , O Spira
1

gij moet de secreten Raadt van des Heeren

Electie ende Reprobatien niet doorgronden
want niemand en kan welen soo lang als
hij leeft, ofte hij door sijn goede of kwade
werken waardig zij van Godes liefde ofte

tooro : En weet gij niet hoe de propheet Da
vid klaagde dat God sijde ziele verworpen
had Ps . 88 : 14. Prediker 9 : 1 .

Ik weet dit alles (seide Spira) ik weel wel
dal de Barmhartigheden Gods oneindelijk zyn
ende gaan de zonde vande geheele wereldt te bo
ven , en dat dat si zijn effectueele aan alle de ge
ne die gelooven , maar hetgeloove., en de hoope

zin de gaven Godis ; Och ! dat hij 'tmij geven
wilde ! Maar dat is alsoo onmogelijk als 'l is

om de zee teffens op te drinken : ende 't gene
Salomon seide; Indien hij ooit beproeft hadde
't geene ik door droevige experientie ende erva
rentheid gevoelt heb hö sounooit zoo gesproken
hebben als hij gedaan heeft; maar 'lis de waar

heit, nooit heeft eenig mensche soodanige uit
drukkelijke experientie van Godes toorn ende
hote
tegens hem gehadt als ik hebbe ; gj die in
eenen goeden slaat zöt, mogi denken , dat be
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kroringe ende geloove zijn seer gemakkelijk wer
ken , ende daarom denkt gö dat 'teene kleine
sake is om een mensche tot het geloove te bewe
gen ; Die gesondt zön , en hebben den medicina,
meester niet van doen ; ende hj, die gesont is,
.

kan haast raad geven den genen , die siekelyk
is; Maar dit is mŷn Hel, Mijn hert is verhart, ik

kan niet gelooven , veel zijn geroepen maar wei
nig uitverkoren ,Matth. 20:16. Matth, 22; 14 .

Op wat fondament (seiden zij) hebt gij
soo kwade opinie van u selver ?
Waarop bij antwoorde : Ik hebbe voor de
sen God bekent voor mönen Vader; niet alleen
ljk door de scheppinge; maar door de weder
3

geboorte ik kende hem door sijnen lieven Sone,
den Autheur ende voleinder onser saligheid,
Hebr. 12 : 2. Ik konde hem aanbidden ,. ende

ook door hem hoopen de vergeving möner son
den; ik had een smaak van sän lieflökheid , vrede
en vertroostinge: Nu daar en tegen , ik kenne
God als een vader maar niet als een Vijand; wat
noch meer is: Mün herte hatet Godt ende soekt
boven hem te gaan : Ik hebbe anders nergens
naar toe te vluchten , dan tot vreese ende wan
hoop.
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Wat (seiden sij) meent gij dan , dat die
gene die de Gods pernick ende eerste vruch
ten van Godes Geest hebben , dat sij niet te
min kunnen afvallen,

De oordeelen Gods (seide hij zijn een die
pen put. wij zijn haast daar in versmoort soo
wij daar in treden ; die meent dat hij staal , siet
toe dat hy niet en ralle , 1 Cor. 10 ; 12. Maar

wat mö aangaat, ik weet wel dat ik geval
len ben , ende dat ik eens de waarheidt geweten
hebbe ; doch het kan wesen niel soo volkomenia
löjk :: Ik weel niet anders te seggen , dan dat
1

ik een van die gene ben , die Godt gedreig !
heeft in stukken te scheuren .
Segt zoo niet (antwoorden sij) want God
mag komen , en wel in de laatste ure, houdt

daarom vast aan hem door hoope.
Dit ismijnen staat (seide hij) Ik seggei

dat ik niet en kan , God heeft mij van mijne
hope berooft ; dit doet mijn ziele verschrikken ,
ende põnigl mijn ligchaam , dat nu soo swak wordt

dat 't de natuurlijke officien niet bedienen en
kan ; wanı gelijk de uitverkorenen hebben den

Geest, betuigende dal zij kinderen Gods zän ,
Rom . 8 : 16 Alsoo de vervorpelingen , ja de
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poyle sij leven , voelen sij dikujls een worm in
hare conscientie , waar door si alreede verdoemt
zijn ; ende daarom soo haast als ik dese won
de in mijn gemoed voelde, wiste ik dat ik niet
en hadde de gaven van de saligmakende gena
.

de; ende dat ik gantselik verlooren ging; God
kastijd sine kinderen met tydelijke slraffen, op
.

dat sij mogen komen als Goud uit het vuur ,
1 Cor 11 : 32. maar de Godtloose die strafl

hij met blindheid in hare verstanden, ende har

digheid der herten , Rom . 1 : 28. ende wee die
geene van den welke Godt sönen Heiligen Geest
weg neemt.

Hier wordt hij door een van de omme

staanders bestralt, seggende ; dat hij 't vleesch
al te veel gehoor gaf , dat hij hem selver
niet en moste gelooven , maar liever die ge

ne die in een goede stand zijn ; en ik versee
kere u , dat Godt sal u barmhertig wesen.

Neen (antwoordde Spira) maar om dat ile.
in sulken kuaden staat ben , daarom en kan ik

niet gelooven, dan 't gene mijn saligheit en troost

is tegenstrijdende ; maar gij, die soo vertrouwt
op uwen goeden staat , siet toe dat het waar is;
want i en is geen kleine sake versekert te zijn .
.
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van uwe opregtigheid : " is noodig, dat een

mensch geweldig vast ende gefondeert zy in de
waarheid, vore ende al eer hij sulk een saake
kan verdedigen , als 't gene gi segt; 't is niet te
1

doen meteen weinig uiterlikeGodsdienst, maar
met gedurige swaren arbeidt, met de gantsche
genegenheid van herte ende sinnen ; met een vol
le begeerte ende neerstigheid , men moet aliqd
Gods eere voorstaan ; daar moet geen vreese we
sen van Legalen , Inquisitien , gevangenissen ,
.

noch eenigerhande doodt; veel achten haar zel
ven gelukkig daar het soo mede niet en is gele
gen , maar niet een regelyken , die seidt Heere

Heere , sal ingaan in het Koningrök der Heme
len , Mattb . 7 : 21 .

Op een ander tijd kwamen zij en vonden
hem met toegeslotene oogen , als of hij slui
merde ende was zeer onwillig te spreken ;
ор welke tijdkwam ook een persoon van aan
zien uit Citadella , die vraagde Spira , of hij
hem kende , bij zijde oogen opslaande ende
hem dadelijk niet keppende, soo heeft den per
soon tegen hem gezegd : ik ben Antonio Fon
tanina den Ouderling; ik ben met u geweest

tot Venetien : omtrent acht weken geleden
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Och vervloekte dag ! (seide Spira) Och ! ver
vloekte dag ! Och dat ik nooit daar geweest
ware , ik woude dat ik ter zelver tijd gestor
ven hadde
Daar na kwam in , een sekere Priester ,

genaamt Bernardinus Sardoneus, medebren

gende een Toover- of besweer - boekjen, om
de Duivel te besweren : 't welk Spira aan
siende, heeft sijn hooft geschud , ende sei
de :

Ik geloove vastelijk , dat Godt mij heeſt
in de macht der Duivelen overgegeven ; Maar
sij zijn soodanige , die niet te vinden zijn
in uwe Litany : ook en konden zij niet uit
gedreven worden door uwe Tooverijen.
De Priester even wel voortvarende met

sijo werk , met een vreemde maniere, en
luide stemme beswoor den Geest te komen

in de tonge van Spira en aldaar te antwoor

den : Spira bespotte sijne vruchteloosen ar
beid met eenen sucht en keerde sich

van

bem. Een Bisschop aldaar tegenwoordig
en heeft kracht
seide tot hem
; Broeder , tGod
rd n acramen
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o
o
w
e S
;e
a t
verklte
n
i
l
e
de wij hebb cen midde gebru , en be
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vinden 't gene wij begeeren : Sullen wij de
kracht der Sacramenten beproeven , waar
lijk , indien gij 't selfde ootfangt als een weer
dige Christer , 'lligchaam ende Bloed Cbris
ti , sal aan u worden een souverein tegen
gift voor uwe sieke Ziele.
Dit kan ik niet doen (autwoordde hij) want
de

gene die geen eigenschap in de beloftenisse en

hebben , hebben ook geen eigenschap aan de ze
gelen : het Nachtmaal was alleenlyk voor de ge

loovige verordineeri : hebben wij geen geloove ,

wy eten en drinken ons selven 't oordeel : 1 Cor .
11:29 . Ik hebbe het een maand geleden ont
fangen , maar ik dede kwalök , in her soo te doen

om dat het door dwang geschiede , ende alsoo
ontving ik 't het selve tot myinn groote verdoeme
nisse.

Hier badt hem l'ergerius seer erostelijk ,
toe te zien , dat hij niet moetwilliglijk der ge
pade en soude tegenstrijden, en hem selver
uit den Hemel sluiten , hem op het hoogste be
lastende om de liefde die tusschen hen lieden

was : ende om de liefde die hij tot sijne kin

deren droeg , ja tot zijn eigen Ziele : dat hij
hen neerstelijk beijveren soude , wederom te
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kteren tot 't geloove ende hoope, dewelke hij
eens gehad heeft in den doodt Christi, met
veel diergelijke woorden ; Spira veel van
diergelijke saken te voren gehoort hebben
5

de , ende sijnde wat ontsteld , seide :

O Vergelius. gij verhaalt te veel , wat sou
de ik hoopen ? Waarom soude ik geloven ?
Godt heeft het geloove van mij genomen.
Wijst mij dan , waar heen dat ik gaan sal

wijst mij een haven waario ik loopen mag:
gij segt mij van de genade Godts , nogthans
God heeft mij verworpen : gij segt mij van de
voorbiddinge Christi, ik bebbe hem ver
loochent : gij gebied mij te gelooven ; ik
zegge u , ik en kan niet gelooven , gij
brengt mij geen troost : het is zoo odmo

gelijk voor mij uwe bevelen te gehoorza
men , als het mogelijk is de Morale Wet
te onderhouden . Indien gij soudet een men
sche persuaderen om God lief te hebben , met
sijn geheele Herte, Ziele ende Kracht ; ende

Godt geeft hem de kracht niet , kan hij uwe
begeerten volbrengen ? cn leert ons de kerke

niet singen : Onderwijst ons & Heere uwe
gebooden liefte hebben ; de Hepocrijten seg
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gen , dat zij God lief hebben van gantschei
Herte , maar zij liegen het : wat mij aangaat
ik en wil niet liegen , maar u rondt uit seg
gen ; sulks is mijn staal, al soudtgij mij noch
eens zoo veel bewegen tot het geloove ende

hoope, ja al zoude ik het begeeren , nog
thans kan ik piet :want God (als een straffe
van mijne boosheit) heeft mij ontnomen sijn
gantscbe saligmakende genade, geloove en
de hoope : daarom en ben ik niet deman die

gij meept: mogelijk denkt gij, ik hebbe een
welbehagen in mijnep staat , konde ik maar
vernemen het minste vonksken van hoope
eens beteren levens hier namaals , ik en sou

de niet weigeren te lijden de alderswaarste

last van den toorn des allergrootsten Godts;
ja voor twintig duizend jaren, mochte ik
maar op 't leste verkrijgen 't einde mijner

ellendigheid , de welke ik nu wel weet eeu
wig sal wesen ; maar ik segge u , mijo wil
le is gekwest : wie verlangt meer naar 't ge

loove als ik maar het geheele fondament
mijnęs geloofs is weg gegaan , want indien de

getuigenissen der Heiligen Schrifture waar
achtig zijn ; (gelijk sij in der daat waar
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achtig worden gehouden ;) 800 is dan ook
waarachtig het gene Christus seidt , Luc. 12 :
9. Wie die
mijwil
verloochenen
sal voor de men
ik ook vertoochenen
voor
Schon
,

mijo Hemelschen Vader : is dit niet mijn ei.
gen sake , als of het expres tegens mij selver
gesproken ware ; ende ik bidde u , wat sal
den geben geschieden , die Christum ver
loochenen sallen , ten aansien, daar geen ad
deren naam onder den Hemel is , waar door

wij konnen salig worden , Act. 4:12. Wat
9

.

zeit Paulus tot de Hebreen ? Hebr. 6 : 4. Het

is onmogelijk voor de geene die eens ver
licht geweest zijo , epde de Hemelsche gaven
gesmaakt hebben , en des Heiligen Geestes
>

deelachtig geworden zijn , ende afvallende,
wederom vernieuwt te worden tot bekeerin

ge. Wat kan duidelijker tegens mij zijn ? als
mede ook dit Schriftuur , Hebr. 10. 26 .

Waat soo wij willens sondigen , na dat wij
ile kennisse der waarheid ontfangen heb
ben , soo en blijft daar geen slachtoffer
meer over voor de sonden : maar een schrik

kelijke verwachtinge des Oordeels. De schrif
tire spreekt van mij, Petrus seidt van mij
are
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in sijn 2 Pet. 2. 21. Want het ware beter

dat ik de weg der geregtigheid nooit gekent
en hadde , dan dat ik dien gekent hebbende

af soude vallen van het heiligen Gebod :
indien het beter ware dat ik niet gekent
en badde , 'en nochtans mijn verdoemenisse

seker was ; soo siet gij klaarlijken, dat ik
moetwilliglijken de bekeode waarheid ver
loochent hebbe , ik sal niet alleeplijk mnij
De rechtvaardige verdoemnnisse verwachten ,
maar erger , soo daar erger gedacht kan wor

den ? God wil dat ik moet dragen de rech
te straffe voor mijne sonden , en wil mij tot
een exempel sijdes toorns stelten on uwent
willen.

De Personen die daar waren , verwonde

den haar over sija discours ; soo grootelijk

beschuldigde sijn voorgaandeleven ; soồ mo
dest ende wijselijke discourerende , wegens
de oordeelen Godts , dat sij overtuigt wiers

den , dathet was noch kranksinnigheid noch
dulligheidt, die hem hadden gekweld , over.
1

welke sijnen staat sij seer verwondert waren ;
waarop Spira voort voer te spreken op de
ze wijse:
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Siet toe , 'l is geen lichte oſie kleine sake om

een Christen te zijn ; het is niet den Doop , of't
lesen der Schriſiure, of roem van 'l gelooſe in

Christo , (alhoewel deselve niet kwaad en zijn )
die konnen een mensche getuigen , dat hij vol
komen Christen is : gy weet wel wat ik te voo
1

ren geseit hebbe, daar moet een oprechi leven
wesen , een Christen moet sterk zijn , onverwin

lijk, niet voerende een donkere professie, maar
moet resoluit zijn , uitdrukliende dat erenbeeld
Christi; vechtende tegen alle opposietie, tot het
leste adem toe: Hy moet hem selven beneersligen
1

door heiligheid en geregiigheid sijn beroepinge
en verkiesing vast le maken 2 Pet. 1:10 daar zijn
rele die omhelzen de beloftenissen in Euangelio ,
als of sij ongetwijfelt haar toebehoorden , ende
nogthans blijven sij luğje ende sorgeloos ; ende
geflatleert zünde door de zaken deser werell ,

loopen haren loop in gerustigheid en sorgeloos
heid , als of zij alleenlijk de gelukkige men
1

schen waren ; dewelke nogthans de Heere in
sijn voorsigtigheid tot den eeuwigen (oorn be

reid heeft; gelijk te lesen is Luce. 16. van de
Rijke man, soo is 't met mij gerceest; daarom ziet
toe.

1
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Terzelfder tijd kwam een van sijne Neven

hem wat voedsei presenteerende; den wel
ken hij smadelik weigerende, soo ootroerde
de jonge man met toorn , her beschuldigen

ofdulligheid
de met hipocrisie, en geveinstbeit o
rde

:
kwo
waar op hij seer niodestelijk
Gij nieugt oordeelen gelijk gij wilt ; maar
ik weet dat ik ben , niet alleenlijk de speelder ,
) maar ook 't argument en object van dit treur

spel ; ik woude dat het dulligheidt ware , ge
veinsde of waarachtige , want ware het
geveinsde ,
als ik woude ,

ik kon de het afleggen ,
ende waar het opreg

te dulligheid , evenwel is daar noch ho

pe van de barmbertigheid Godts , maar du
is daar geen , want ik weet dat God mij
heeft verklaart voor sijnen Vijandt, en schul
dig van booge verraderij tegens sijn Majes

teit; Ik ben een verworpene, een slave des
Toorns: nogthans durft gij dit voor geveios
heid en dulligheid achten ; ende kont spot
ten met dit verschrikkelijk exempel van de
zware toorn des Ileeren , het welk u soude

leeren vreesen ende beven , maar het is ge
woonlijk met de wereldsche menschen uit
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boosheid ofte onwetendheid

verkeerde

lijk te spreken van de werken Godts ;
De natuurlijke mensche en begrijpt niel de

dingen die uit Godis Geest zijn , om dat sij
Geestelijk onderscheiden worden, 1 Cor. 2:14.
Hoe kan dit wesen (seide Gribauldus) dat
gij soo treffelijk kont discoureren van de

verborgentheden Gods , en van de gaven sijos
Heiligen Geestes ; dat gij gevoelt het gebrek
I

der selver , ende die van herte begeert, en
pogthans meent gy dat gij daarvan in 'tgeheel
ontrooft zijt.

Neemt dit voor waarheit , (seide hij) Ik en
hebbe niet de aller- opperste en principaalste ge

nade, en het gene 'twelke absoluit nootsakelijk
is , en Godt vertoont dikwijls waarachtige en

vreemde getuigenissen door de rechtvaardigheid
en barmhartigheid söner Majesteit, ją uit de
monden der verworpene, want Judas selver ,
na dat hij sýjn Meester verraden had, wert höge
dwongen sijn sonden te bekennen , ende de ont
schule Christi te rechtveerdigen ; Matth . 27; 4.

en daarom , indien ik diergelijke doe, is 't geen
nieuwe of vreemde saake; Godt heeft het geloove
van mö genomen en heeft, mij andere ge
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e- meene gaven nagelaten , tot mûne swaarder
; verdoemenisse; hoe veel te meer gedenke ik 't
2 gene ik gehad hebbe , ende hooren andere luiden
discoureren van het geene sij hebben , zoo veel
te meer is mijn torment en kwellinge, om dat ik
weet.'lgene ik niet en hebbe, ende dat daar geen

2

middel en is , waardoor ik verlost kan worden .

Aldus sprak hij, de tranen den gantschen
tijdt van sijne wangen nedervloeijende; be
keppende dat syne pijnen soodanig waren ,
als dat de verdoemde in de Helle dierge
lijke elendigheden niet en leden , dat sija
staat sliiomer was, als van Judas ofte Caïn

ende daarom begeerde hij te sterven :
Want siet (seide bij) de Schrifture zijn in
mij vervult ; sj sullen de dood soeken , maar de
doodt sal van haar weg vliegen , Apocal . 9 : 6 .
Ende waarlijk , hij scheen seer bevreest
te zijn , dat zijn leven soude uitgesponnen sijo
in eenen langen draat : En vindende geen

vrede , noch gerustheid , wierd dikwijls ge
1

hoordt,. uitroepende:

Och mij ellendig mensche! Och mij ellendig
mensche !

Alsdan omkeerende paar sijn

Vrien
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den , heeft haar gebeden op dese wijze :
O Broeders ! ô broeders ! Weest sorgvul

dig in uw leven ; hebt meer acht op de ga
ven van Gods Geest als ik gehadt hebbe ,
leert uw ellendigheit te schuwen, denkt niet
dat gij vast verzekerde Christenen zijt, om dat
gij een weinig uit het Evangelio verstaal; wees
gewaarschouwt, dat gij niet en bouwt op
een onseker fondament; weest standvastig
ende onbeweegelijk , om uw' belijdenisse te
mainteneren en te onderhouden ,

belijd tot

ter dood toe, indien gij daar toe geroepen
zijt: Want hij , die Vader , Moeder, Broe
+

ders , Susters , Soonen ende Dochteren .
Vrienden , Huisen ende Landen liever heeft

dan Christum, en is hem niet waardig ,Luc.
9 : 26 .

Dese woorden (seiden sij) en luiden niet

als de woorden van een rampsalig verwor
peling.

Ik (seide Spira) ben hier in , gelijk dep
rijken vraat in het Euangelio , die , alhoe
wel in de Helle zijode, was nogthans seer
1

sorgvuldig , dat sijn Broeders in die plaatse
van tormenten niet komen en soude ; en

ik segge u broeders weest gewaarschout
door desen elendigen staat, waar in dat
ik ben,

Als dan hem selver omkeerende aan eepi

ge jooge Personen die daar waren : begeer
de hij dat sij hem te recht verstaan sou
den :

Want (seide hij) 。
ik spreeke dit niet tot
een klein achtinge van de seekerheit eenes

saligmakende geloofs, en de beloftenissen
in het Evangelio , want deselve zijn versee
kert, maar siet loe , dat gij niet en steunt op
een geloove , die een heilig eode onbestraf
felijk leven niet en is mede brengende , en
de een geloovig mensche betamende : ge
looft mij, 't sal vergaan , ik hebbe het beproelt
1

ik presumeerde dat ik het rechte geloof ook
gekregen had , ik hebbe het aan anderen ge
predikt ; Ik hadde alle plaatsen der Sehrif

ture op mijn duim , die dat selvige mochten
grondvesten : Ik meinde dat ik vast stond ,
en midderwijle , levende een Godloos ende
sorgloos leven , siet pu hoe de oordeelen
Godts mij hebben overrompelt , niet tot luch
tinge , maar tot verdoemevisse ; en nu wildet
.
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gij dat ik gelooven soude, maar 'ten kan

niet zijn ; want ik gevoele al te laat, dat wat
goet is , behoort den goeden alleenig toe
wiens sonden bedekt zijn met Christus bloed
ende lijden , als met een voorhangsel , en
bewaart worden , door sijn rechtvaardige

verdiensten van den vloet des Almachtigen
toorps ; als met een muur ; anders souden de

ellendigen Menschen opgeslokt zijn met de
grootheid harer sonden : Maar watmijn aan
gaat; hebbe ik moetwilliglijk met mijn eigen
handen nedergestoten dit. Bolwerk ; achter
het welke ik wel verseekert bleef ,

en nu

zijo de rasende baren tot aan mijn ziele ye
komen , ende ik ben we gedreven :

Een van sijn goede bekenden (bij geval)
seide : dat hij gewis door melancoly over

heert was , 't welk Spira hoorende, seide:
Welaan , latet zoo zijn , indien gij het soo
O

hebben wilt ,

want

aldus

is des Hee

ren toorn tegens mij geopenbaart , hij heeft
het gebruik mijnes verstandts ende reden
benomen , soo dat ik niet en kan oprechte
lijk oordeelen van mijne siekte , doch ho

pen van eenige remedie: Gij siet Broeders ,
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wat een piriculeuse sake dat het is , niet

voort te gaan en te volherden in dingen , die
de eere Gods aangaan , voornamentlijk op
geenderlei wijse te dissimuleren : Hoe een

verschrikkelijke ding is het ( bij na ende on
tren:) een Christen te wesen : nooit is eenig
exempel gelijk mijne geweest: daarom , in
diep gij wijs zijt , gij moet neerstelijk daar
op letten. Och ! dat God sijo hand van mij
wilde afwenden , dat het pu met mij ware

als het te voren geweest is : Dan wilde ik
spotted met de dreigementen van de alder
wreedste Tyrannen , tormenten lijden met
onuitsprekelijke couragie, ik woude roeren
in de uiterlijke professie Christi, tot dat ik
in de vlamme versmoort, ende mijn lichaam
tot assche verbrand worde.

Doen seiden sij , 0 Spira , gij segt dat gij
wanhoopt , waarom soekt gij dan niet met
een instrument of iet ander , u het leven te
benemen , gelijk de desperate menschen ge
woon zijn te doen ?

Haalt mij een Degen : (seide Spira)
Doen vraagden sij hem , wat hij daar me
de wilde doen ? bij antwoorde ?

70

Ik en weet niet wat ik (bij gelegentheit ei
schende doen soude , noch wat ik doen woude.

Sij siende datter weinig effect van allen
baren arbeid was , maar dat hij boe lao
ger hoe erger werd : ende om den toeloop

van 't Volk te verhinderen (want alle dagen
piet minder als iwintig personen bleven al
tijd bij hem , ende om 't geruchte te stillen
't welk geduriglijk van hem uit gebreidt was

vinden zij het bekwaam (na eenige raadsla
gen ) liem wederom pa sijo eigen lant le voe
ren : en sijpe Vrienden , die gekomen waren
om hem te vertroosten , begosten hem adieu

te seggen : Vergerius (onder andere) begeren
de dat sij in 'tscheiden möchten, t' samen

bidden : Spira wilde kwalijk consenteren ,
ende bleef alsoo onwillig ; want hij seide
Mijo berte is van God vervreemt, ik en
kan hem niet van herte Vader noemen , alle

goede bewegingen zijn weg , mijn Herte is
vol vloek en haat ende lasteringen tégens
Godt; ik bevinde , dat ik alle dage meer en
meer verstokt ende verhart worde , en kan

mijn Herte niet buigen nog mijn selven ver

wekken ; uwe gebedeo sullen tot uwen besten

strekken , sij konden mij geen goed doen.
Vergerius kwam om hem adieu te seggen
ende Spira hem omhelzende, seide : ,
Alhoewel ik weet, dat geen ding aan mij

(die een verworpeling ben) kan profiteren ;
maar dat alle dingen sullen keeren totmij
ne groote verdoemenisse, nogthans dank ik U.
L, van gantscher berten, voor uwe groote lief

de endeweldaden , ende de Heere vergelde u
met een overvlocdige toeloop van alles goeds.

Des anderen daags, zijnde na beneden ge
bracht, om zijn voorgenomen reis aan te
vangen , ende middeler wijl rondtom kijkende
met een beroerd gemoed , zag hij een mes op
op de tafel leggen , waar daar toe hij metter

baast loopende, hetzelve oppemende, wilde
hem zelven daar nee doorsteken, maar zijne

vrienden hem aanvattende werd hij in zijn
voornemen belet : waarop hij met groo !e on- .
steltenis zeide :

Ik wilde wel dat ik boven God waar , want

hij wil mij niet barmhartig wezen .
Alzoo ging hij t'buiswaarts dikwijls zeg
gerde, dat hij benijdde de staat van Cain
$
: bij lag alzoo omtrend acht weken
en Judas
1
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lang in een gedurigen brand, noch begee
rende , -noch iets etende (dan door dwang ,
en dat zonder te konnen verteeren) zoo uit

geteert , dat hij scheen een perfecten schim
en gebeente te wezen , niet anders om aan

te zien als zenuwen en beenderen, geweldig
om drinken razende altijd kwijoende, noge

tans vrezende lang te leven , bevreest voor de
helle nogtans de dood begeerende , in gedu
rige pijaen 1, nogtans zijn eigen Beul : alzoo
bem

zelven verteerende met droefheid en

vreeze onverduldigheid en wanhoop , gelijk
een levendig mensch in de helle , bij stelde
voor een extraordinaris exempel van de ge
regtigheid en de macht Gods, en aldus (200
het blijkt) binnen weinige dagen na zijn aan
komste tot zijn eigen huis ; is hij · dit leven
overleden . Nogtans een occasie om ons te
doen gedenken , dat verborgene dingen be
horen den Heere onze God toe , maar den
menschen de liefde, om hun te leeren , alle

dingen van hem hopen.

WAARSCHUWING .

Extraordinare Exempelen van de Godde
lijke rechtvaardigheid waren nooit gesteld
voor een oogenbliks verwonderinge , anders

woude hij. ( wanneer hij Lot zijne Vrouwe
tot een exempel stelde) haar verandert heb .
ben in een Beeldvan smelt en speeuw, niet van

gedurig zout , dewelke stonden 200 Josephus
ons zeit , tot zijnen tijd toe , na de distruc- ,
tie van Jeruzalem , en als eenige Pelgrimmen
zeggen , tot den huidigen dag. Vtquondam
?

1

hominibus præstarel condimentum quo sapiant
unde illud caveatur exemplum , August. de Ci.
vit. Dei lib. 46 cap. 30. Om aan de menschen
een smaak te geven legens 't verderſ , en te

wesen een tegen gift tegens te Apostasie. Dit
Treurspel der selver tijt versch en nieuw ,

diende tot bekeeringe en versterkinge van
verscheidene geleerde mannen . Vergerius , een
dagelijkse aanziender derzelve , verlatende
het rijke Bisdom van Justinopolus , en WO
4
Spira.
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ningen des Antichrist , is naar Basel gegaan
ende is een waardige Protestant gestorven ,
veel studenten uit verscheiden Landen waren

getuigen , ter selver tijd in de Academie van
Padua studerende , ende hebben deze historie

beschreven waarvan de copijen dikwijls op
gewekt zijn : onze Engelsche copijen zeer
gebrekkelijk zijnde, ende uit alle handen
versleten ook zeer defeciijf, het welk mij be
woogen heeft deze arbeid van een eerwaar

dige Edelman
, die des zelvige getrouwelijk
overgezet
beoben
de Italiaansche, Fran
sche en Duitsche Brieven , met de Latijnsche
van Cælius Secundus, Curio, Mattheus Gribaul
dus: Professoren in de Rechten binnen Padua

Sigismundus Gelous, een uit Transilvanien ,
alle dagelijksche bezoekers van Spira, en ik
hevinde het met dezelve te accordeeren. Aan

gaande de persoon van Spira, bevinde ik (de
meeste geleerde Scribenten genegen tot de

rechte , ende wel hopende opinie , daar toe
bewogen zijnde) door zijn zoet ootmoedig en

minlijke woorden : ( eenige desperate alleen
uitgezondert die bem afvielen in eenige van

zijne strijden en passien) de welke bem vas
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tende en wakende hielden omtrent 6 maanden

tijd, niet met alles etende , dan het gene in

zijn mond gedwongen wiert : Het korte begrip
van het gene Calvinus en Borrhæus (die zeer
wijdloopig van 't gebruik dezes exempels ge
schreven hebben) is dit : dat hier uit alle men

schen mogen leeren de afvalligheid temijden
dewelke God met zijn harte halet , ook niet
te gekken metde Conscientie , zijode een hel
Te hier op aarde : dewelken indien te recht
vertoornt zijnde is te vreezen , als de Spaan
sche Inquisitie, of alle de stropaden ende tor
menten van de geheele Wereldt , wij moeten
ook Spira zijn principaalste fauten schuwen
die warep : al te veel met den Sathan in dis

puut te treden als wij 't zwakst zijn ; Maar
boven alles niet te oordeelen ende besluiten

(door tegenwoordige gelegentheid) van Gods
gepasseerde reprobatie en toekomende ver

doemenisse, welke beide zeer zwaar zijn , ende
oninogelijk voor iemant te besluiten in zijn
eigen veel min in de zaaken.van anderen . Al
dus u recommandeerende aan zijne genade
die machtig is u tot den einde toe te bewa
ren : Ik zegge u vaartwel , en hooptwel, de
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wijle de tijd der genade noch is deurend. Dum

Spiras , Spera : Hoopt allijd dewijle gij leeft
200 meugt gij goed ende geen kwaat krijgen
door 'u lezen van dit verschrikkelijk Exempel
hetwelk ons gunnen wil Godt Vader , Zoon
heilige Geest den welken zij Lof, Prijs ende
dankbaarheid van nu tot in der eeuwigheid ,
Ameo .

EINDE.

